
1



2



3

animacja 
w sieci

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2021



4

(fot. T. Kaczor)



5

(fot. T. Kaczor)



6

8 

Ewaluacja projektów 
internetowych
Beata Ciężka
 
 

15 

Projektowanie działań  
animacyjnych w internecie 
Sylwia Żółkiewska
 
 

22 

Zmęczeni siecią? 
Jak współpracować 
w czasach niepewności 
Agata Andrasiak-Czarnecka, 
Sławomir Czarnecki

32 

Projekty z Ogólnopolskiej 
Giełdy Projektów 2020
 
 
 

94 
Sesja posterowa



7

Mapa projektów



8

Ewaluacja projektów 
internetowych
Beata Ciężka

Ewaluacja powinna być elementem każdego 
projektu, również projektu internetowego. 
Pole ga na szacowaniu jego wartości pod ką-
tem określonych kryteriów, np. skuteczności 
podejmowanych działań projektowych, efek-
tywności przyjętych rozwiązań realizacyjnych 
i zarządczych, trafności doboru narzędzi re-
alizacyjnych w projekcie, trwałości rezultatów 
osiągniętych w wyniku realizacji projektu. 
W projektach in ternetowych, oprócz kryteriów 
typowych dla ewaluacji projektów wskazanych 
powyżej, trzeba zastosować również kryteria, 
które będą odnosiły się do ich specyfiki. Warto 
zatem np. przyjrzeć się dostępności takiego 
projektu dla odbiorców czy funkcjonalności 
zastosowanych rozwiązań technicznych. 
 
Mówiąc o ewaluacji, zawsze mamy do czynienia z: 

• • procesem badawczym, a więc gromadzeniem 
informacji, analizą tych informacji oraz ich 
interpretacją;

• • wyciąganiem wniosków odnoszących się do 
wartości badanego projektu czy działania – 
to „wartościowanie” oparte jest na kryteriach  
zdefiniowanych na początku procesu ewaluacji;

• • wykorzystaniem wyników ewaluacji, ewaluacja 
jest bowiem badaniem typowo utylitarnym. 

Celem prowadzenia ewaluacji jest dostarczanie 
informacji pomagających podejmować słuszne 
i uzasadnione decyzje oparte na danych. Ewa-
luacja może wspomagać planowanie projektu, 

jego realizację, a także zbierać informacje 
o jego efektach. Takie informacje mogą stać 
się podstawą do rozliczenia projektu i poka-
zania, w jakim stopniu założone cele zostały 
osiągnięte, a także stanowić lekcję na przy-
szłość. Doświadczenia realizacji jednego 
projektu mogą stać się kanwą do planowania 
kolejnego. Wyniki ewaluacji można również 
wykorzystać do pokazania mechanizmów dzia-
łania instytucji/stowarzyszenia jako organizacji  
uczącej się i doskonalącej na bazie rzetelnych 
danych. 

Schemat 1. Cele ewaluacji
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 Ewaluację można przeprowadzić na każdym 
etapie projektu, a nawet przed jego rozpoczę-
ciem. Kiedy przygotowujemy się do realizacji pro-
jektu internetowego, może być ona szczególnie 
użyteczna. Mówimy wtedy o ewaluacji początko-
wej lub ewaluacji ex-ante. Taka ewaluacja:  

• • Powinna być zainicjowana w czasie, który 
daje szanse na wykorzystanie jej wyników 
do lepszego zaplanowania projektu.

• • Diagnozuje nie tylko potrzeby i oczekiwania 
grupy docelowej, ale również potencjalne 
problemy, które mogą stanąć na drodze 
do powodzenia projektu internetowego, 
np. związane z deficytami kompetencji 
cyfrowych czy dostępnością odpowiedniego 
sprzętu u potencjalnych uczestników. 
To może stać się podstawą ich wykluczenia 
lub obniżenia jakości efektów osiągniętych 
przez nich w wyniku udziału w projekcie.

• • Ocenia, na ile planowany projekt jest trafny 
z punktu widzenia potrzeb (instytucji, uczest-
nika), ale ważne jest również spojrzenie na 
trafność przyjętych rozwiązań i form udzie-
lanego wsparcia – czy są one faktycznie 
optymalne i czy zakres tematyczny projektu 
jest właściwy.

• • Ocenia, na ile planowany projekt jest spójny 
i trafny w zakresie planowanych celów 
i sposobów ich realizacji, pozwala zastano-
wić się, czy cele są realistyczne, czy precy-
zyjnie i mierzalnie określone są rezultaty, czy 
po zrealizowaniu zaplanowanych działań fak-
tycznie możemy spodziewać się osiągnięcia 
założonych celów.

• • Identyfikuje ewentualne bariery i trudności, 
które mogą wpłynąć na powodzenie projektu. 

Ewaluacja może również towarzyszyć realiza-
cji projektu. Można ją prowadzić jako ewalu-
ację bieżącą (on-going), gdy dotyczy aktualnie 
realizowanych działań projektowych, lub ewa-
luację okresową (mid-term) – gdy podsumo-
wuje jakiś etap w realizacji projektu, np. etap 
rekrutacji uczestników, realizacji poszczegól-
nych działań projektowych czy upowszechnia-
nia wyników. 

Taka ewaluacja służy przede wszystkim: 

• • Sprawnej realizacji projektu. Dostarcza 
informacji, które można wykorzystać 
w trakcie trwania projektu i odpowiednio 
szybko zareagować, gdy ujawni jakiś 
problem. 

• • Dbałości, aby realizowane działania miały 
odpowiednio wysoką jakość. W projekcie in-
ternetowym może być to szczególnie ważne 
– uczestnicy bowiem mogą tu szybko prze-
stać korzystać z oferty, która nie spełni ich 
oczekiwań merytorycznych lub gdy uczest-
nictwo w projekcie utrudnione jest przez 
bariery techniczne. 

• • Ocenie słuszności założeń poczynionych 
na etapie przygotowania projektu. Jeżeli oka-
żą się one błędne, ewaluacja może przyczy-
nić się do modyfikacji realizacji projektu oraz 
aktualizacji przyjętych założeń.  

Na zakończenie realizacji projektu konieczne jest 
przeprowadzenie ewaluacji końcowej (ex-post). 
Taka ewaluacja:  

• • Ocenia, na ile udało się osiągnąć założone 
cele i rezultaty. Funkcja ewaluacji końcowej 
może być sprawozdawczo-rozliczeniowa, 
gdyż w raporcie (sprawozdaniu) końcowym 
z realizacji projektu zazwyczaj odnosimy się 
do danych pokazujących stopień osiągnięcia 
przyjętych celów, rezultatów czy planowa-
nych produktów. Ewaluacja pozwala zatem 
na zebranie takich danych, które możemy 
zaprezentować w sprawozdaniu końcowym 
z realizacji projektu.

• • Ocenia trafność i użyteczność projektu oraz 
trwałość osiągniętych rezultatów. Kryteria te 
pozwalają spojrzeć na projekt przez pryzmat 
korzyści, jakie przyniósł.

• • Choć podsumowuje kończący się lub za-
kończony projekt, stanowi cenne źródło 
informacji użytecznych przy planowaniu 
kolejnych projektów. Może bowiem iden-
tyfikować potrzeby uczestników, które nie 
zostały zaspokojone lub zmieniły się z upły-
wem czasu.
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• • Może pełnić funkcje rozwojowe i edu kacyjne 
– dzięki zebraniu i przemyśleniu doświad-
czeń możemy lepiej planować kolejne pro-
jekty, w ich warstwie zarówno merytorycznej, 
jak i zarządczej. 

Każda ewaluacja składa się z kilku etapów: 

• • Etap konceptualizacji, czyli planowania ewa-
luacji, na którym dokonujemy opracowania 
założeń koncepcyjnych i metodologicznych 
badania oraz konsultujemy te założenia 
z odbiorcami ewaluacji, np. koordynatorem 
projektu, ekspertami zaangażowanymi 
w realizację projektu. W efekcie tego etapu 
powstaje pełna koncepcja ewaluacji, tj. okreś-
lony zostaje przedmiot ewaluacji, jej cele, 
sformułowane zostają pytania ewaluacyjne 
oraz zdefiniowane zostają kryteria, dokonany 
wybór metod badawczych, opracowany har-
monogram badania oraz założenia odnośnie 
do formy treści prezentacji wyników ewaluacji.

• • Etap realizacji badań, podczas którego gro-
madzone są informacje i prowadzone bada-
nia (np. wywiady, badania ankietowe) oraz 
inne zaplanowane działania badawcze.

• • Etap analizy danych i wnioskowania, w efek-
cie którego powstaje raport ewaluacyjny.

• • Etap raportowania, w którego skład wcho-
dzi przedstawianie zainteresowanym ze-
branych wyników, ich omawianie, a także 
wypra cowywanie rekomendacji oraz pla-
nów ich wdrożenia. 

• • Etap wykorzystania wyników ewaluacji, 
na którym wdrażane są rekomendacje. 
Etap ten może zakończyć się uruchomie-
niem kolejnego procesu ewaluacyjnego. 

 Ewaluacja, aby faktycznie wspierała reali-
zację projektu, musi zostać dobrze zaplano-
wana i przeprowadzona. Pierwszym etapem 
jest konceptualizacja ewaluacji, czyli zdefi-
niowanie jej zakresu i dobór metod realizacji. 
Punktem wyjścia powinna być dyskusja 
w gronie realizatorów projektu na temat tego, 
jakie kwestie warto poddać badaniu, a także 
identyfikacja problemów, które wymagają roz-
wiązania, a ewaluacja mogłaby być pomocna 
w szukaniu tych rozwiązań. Taka dyskusja 
stanowi punkt wyjścia do sformułowania celu 
ewaluacji i wskazania sposobu wyko rzystania 
jej wyników. Warto mieć na uwadze potrzeby 
informacyjne odbiorców ewaluacji, tj. zarzą-
dzających projektem, ale również realizatorów 
i wykonawców poszczególnych działań pro-
jektowych. 

Schemat 2. Rodzaje ewaluacji w cyklu realizacji projektu
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 Ewaluacja musi być również „wykonalna”, 
dlatego też przystępując do jej planowania, mu-
simy zastanowić się nad zasobami, jakimi dys-
ponujemy i jakie możemy na rzecz wykonania 
ewaluacji poświęcić. Warto tu spojrzeć na har-
monogram realizacji projektu i dobrać taki czas 
realizacji ewaluacji, by informacje, które będzie 
przynosić, miały szansę zostać wykorzystane. 
Ewaluacja – jak każde przedsięwzięcie – wyma-
ga zaangażowania ludzi i poniesienia pewnych 
kosztów finansowych. Konieczne jest zatem 
zaplanowanie odpowiedniego budżetu na takie 
badanie oraz wskazanie, kto będzie wykonywał 
zadania związane z ewaluacją projektu. Może 
to być osoba niebędąca pracownikiem instytucji 
realizującej projekt, a zatrudniona jedynie do 
wykonywania czynności ewaluacyjnych – wtedy 
mówimy o ewaluacji zewnętrznej i ewaluatorze 
zewnętrznym. Ewaluację może przeprowadzać 
osoba zatrudniona w instytucji realizującej pro-
jekt, ale bezpośrednio w nim nieuczestnicząca 
– wtedy mówimy o ewaluacji wewnętrznej i ewa-
luatorze wewnętrznym. Ewaluację mogą również 
przeprowadzać osoby stanowiące personel pro-
jektu i bezpośrednio zaangażowane w realizo-

wanie działań poddawanych ewaluacji – wtedy 
mówimy o autoewaluacji. 
 Mając sformułowane powyższe założenia 
realizacyjne, obejmujące identyfikację celów 
ewaluacji oraz jej podstawowych parametrów 
realizacyjnych, tj. harmonogramu, budżetu 
oraz wykonawców, przystępujemy do określe-
nia założeń dotyczących zakresu badania, 
czyli projektu ewaluacji. 
 
W skład projektu ewaluacji wchodzi 
zdefiniowanie:  

• • przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz 
głównych problemów (obszarów, zagadnień) 
badawczych;

• • pytań kluczowych (badawczych); 
• • kryteriów ewaluacji;
• • metod badawczych;
• • harmonogramu ewaluacji;
• • formatu raportu i sposobu upowszechniania 

wyników. 

Poniżej omówione zostały poszczególne ele-
menty projektu ewaluacji.

Schemat 3. Etapy procesu ewaluacji



12

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
BADANIA EWALUACYJNEGO 
ORAZ GŁÓWNYCH PROBLEMÓW 
(OBSZARÓW, ZAGADNIEŃ) 
BADAWCZYCH 

Etap ten polega na zdefiniowaniu przedmiotu 
ewaluacji, czyli precyzyjnym określeniu, co 
będzie ewaluacji poddawane. Przedmiotem 
ewaluacji projektu internetowego mogą być 
poszczególne działania projektowe, oferowany 
uczestnikom program, materiały projektowe, 
platforma realizacji działań internetowych lub 
efekty osiągnięte przez uczestników projektu 
bądź instytucje, w których uczestnicy projektu 
pracują. Pula zagadnień, które mogą stać się 
przedmiotem ewaluacji, jest niemal nieograni-
czona – pamiętajmy jednak, że punktem wyjścia 
są zawsze potrzeby informacyjne wcześniej 
zidentyfikowanych „interesariuszy” ewaluacji. 
Temat badania (przedmiot ewaluacji) może zo-
stać również określony w kategoriach problemu 
do rozwiązania lub zagadnienia do zdiagno-
zowania (np. identyfikacja barier dotyczących 
uczestnictwa w projekcie internetowym; diagno-
za potrzeb użytkowników/uczestników projektu) 
– informacje pozyskane w wyniku ewaluacji 
mogą pomóc właściwie zidentyfikować problem 
/ rozpoznać zagadnienie i ułatwić podjęcie właś-
ciwych kroków zmierzających do jego rozwiąza-
nia czy opracowania strategii postępowania.

SFORMUŁOWANIE PYTAŃ 
KLUCZOWYCH I KRYTERIÓW 
EWALUACYJNYCH 

Pytania ewaluacyjne to pytania sformułowane 
w sposób ogólny (problemowy), na które odpo-
wiadać będzie się w rezultacie przeprowadzanej 
ewaluacji. Nie są to pytania, które zostaną za-
dane bezpośrednio osobom objętym ewaluacją, 
np. uczestnikom projektu, ale są to pytania, na 
które odpowiedzi poszukiwać się będzie w trak-
cie całego procesu badawczego. Odpowiedzi 
na te pytania staną się następnie kanwą raportu 
ewaluacyjnego.

 Jak wspominano powyżej, ewaluacja wychodzi 
poza proste stwierdzenie wystąpienia jakiegoś 
faktu, dokonując wartościowania („oceny”) zdia-
gnozowanych w badaniu kwestii (procesów, 
efektów). Jest to podstawowa różnica między 
badaniami ewaluacyjnymi i innymi badaniami 
osadzonymi w metodologii badań społecznych 
– ewaluatorzy bowiem nie ograniczają się do 
odpowiedzi na pytania „jak jest” i „dlaczego tak 
jest”, ale mogą mówić również, „czy to, że tak 
jest, to dobrze, czy źle”. By jednak takiego „war-
tościowania” dokonać, muszą wiedzieć, jakimi 
kryteriami mają się kierować. „Ocena” ta nie ma 
więc charakteru zdroworozsądkowego czy też 
uznaniowego, ale oparta jest na kryteriach wska-
zanych w projekcie ewaluacji i odpowiedziach 
na pytania badawcze udzielonych na podstawie 
danych empirycznych. Kryteria ewaluacji stano-
wią rodzaj standardów, według których dokonuje 
się „wartościowania”. Do kryteriów ewaluacji 
będziemy się odwoływać w fazie analizy danych 
zgromadzonych w trakcie badania oraz podczas 
formułowania wniosków ewaluacyjnych. 
 Przykładami najczęściej stosowanych kryte-
riów w ewaluacji projektów jest: skuteczność, 
efektywność, użyteczność, trafność i trwałość. 

• • Skuteczność – to kryterium pozwalające oce-
nić, do jakiego stopnia cele projektu zostały 
osiągnięte. Jeżeli zatem projekt osiągnął 
założone cele, możemy powiedzieć o nim, 
że „został zrealizowany skutecznie” bądź 
po prostu, że „jest skuteczny”.

• • Efektywność – kryterium to pozwala ocenić 
poziom „ekonomiczności” projektu, czyli sto-
sunek poniesionych nakładów do uzyskanych 
wyników i rezultatów. Nakłady są 
tu rozumiane jako zasoby finansowe, ludzkie 
i czas poświęcony na realizację działań pro-
wadzących do osiągnięcia założonego celu. 
Zatem jeżeli nakład środków był właściwie 
zbilansowany (ani zbyt wysoki, ani za niski), 
a cele zostały osiągnięte, możemy powiedzieć, 
że „działania zrealizowano efektywnie”. Jeżeli 
natomiast można było te same efekty osią-
gnąć, angażując w to mniejsze zasoby, wtedy 
mówimy o „działaniu nieefektywnym”, podob-
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nie jest w przypadku, gdy angażując te same 
zasoby, można było osiągnąć lepsze efekty.

• • Użyteczność – kryterium to pozwala ocenić, 
w jakim stopniu realizacja ewaluowanych 
działań rzeczywiście przyczyniła się do roz-
wiązania zidentyfikowanego problemu 
w obszarze objętym projektem i/lub przynio-
sła korzyści jego uczestnikom. Zatem jeżeli 
uczestnictwo w projekcie przyniosło pożytek 
odbiorcom działań – możemy mówić, 
że projekt był użyteczny.

• • Trafność – kryterium to pozwala ocenić, 
w jakim stopniu przyjęte cele i metody reali-
zacji projektu odpowiadają zidentyfikowanym 
problemom i/lub rzeczywistym potrzebom 
jego beneficjentów. Zatem jeżeli dobrze 
dobrano metody działań do potrzeb uczestni-
ków, mówimy o ich trafności.

• • Trwałość – kryterium to pozwala ocenić, czy 
pozytywne efekty projektu mogą trwać po 
jego zakończeniu w dłuższej perspektywie 
czasowej. 

Przy ewaluacji projektów internetowych trzeba 
odnieść się również do kryteriów oddających 
specyfikę projektu i wskazujących na wartość 
projektu realizowanego w ten sposób – przy-
kładami takich kryteriów może być dostępność, 
funkcjonalność, atrakcyjność, interaktywność. 

DOBÓR METOD BADAWCZYCH 

Metodologia badań ewaluacyjnych korzysta 
z bogatego dorobku metodologicznego takich 
dziedzin, jak: socjologia, pedagogika, psy-
chologia, ekonomia czy nauki o zarządzaniu, 
stosując, a także adaptując stosowane w tych 
dziedzinach podejścia i metody badawcze na 
potrzeby badań i analiz ewaluacyjnych. 
 W ramach prowadzenia jednej ewaluacji mo-
żemy gromadzić informacje z różnych źródeł 
i korzystać z różnych metod (taki zabieg nazywa 
się triangulacją). Zastosowanie triangulacji służy 
zebraniu informacji możliwie pełnych i uwzględ-
niających różne punkty widzenia, np. w ramach 
jednej ewaluacji możemy przeprowadzić badania 

ankietowe wśród uczestników projektu oraz wy-
wiady z realizatorami projektu. 
 W klasycznych ewaluacjach projektów posłu-
gujemy się najczęściej badaniami ankietowymi, 
wywiadami, obserwacjami oraz analizą doku-
mentów i danych zastanych. 
 Specyfika realizacji projektów internetowych 
wymaga zastosowania spójnego z nią instru-
mentarium badawczego. Można zatem zrealizo-
wać badanie ankietowe online, wykorzystując 
funkcjonalności platform, na których realizo-
wane są wydarzenia projektowe. Doskonałym 
materiałem uzupełniającym badania ankietowe 
mogą być również statystyki uczestnictwa, 
w tym statystyki czasu pozostawania użyt-
kownika na platformie oraz wykonywanych 
aktywności/czynności. Można również zreali-
zować ankiety online, wykorzystując bezpłatne 
aplikacje dostępne w popularnych serwisach 
internetowych. Dostępne są również stosunko-
wo niskopłatne platformy do realizacji badań 
ankietowych online. Platformy te oferują nie 
tylko możliwość sprawnej i bezpiecznej realizacji 
badania ankietowego, ale również wiele funk-
cjonalności analitycznych, co ułatwia późniejszą 
pracę z materiałem empirycznym. 
 W celu zebrania materiału jakościowego opar-
tego na wywiadach indywidualnych i grupowych 
można posłużyć się platformami do spotkań 
online. Warto sięgnąć wtedy do instrumentarium 
moderacyjnego, ułatwiającego komunikację 
i wzbudzenie zaciekawienia uczestników. Popu-
larnymi aplikacjami dostępnymi również w pod-
stawowych wersjach bezpłatnie jest Mentimeter 
i Kahoot. Dzięki zastosowaniu tych aplikacji 
możemy zbierać informacje ewaluacyjne w formie 
„gadających ścian”, czyli zbierania i jednoczesne-
go wizualizowania wypowiedzi uczestników, co 
stymuluje dyskusję i pozwala na bardziej pogłę-
bioną refleksję. 

OKREŚLENIE RAM CZASOWYCH 
EWALUACJI (HARMONOGRAM) 

W projekcie ewaluacji powinny znaleźć się 
informacje na temat ram czasowych ewaluacji, 
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a w szczególności informacja, kiedy powinno 
nastąpić rozpoczęcie i zakończenie ewaluacji 
oraz ile czasu przeznaczamy na zbieranie da-
nych oraz ich analizę. 

OKREŚLENIE FORMATU 
RAPORTU I SPOSOBU 
UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW 

Projekt ewaluacji wewnętrznej powinien kończyć 
się określeniem założeń odnośnie do formy pre-
zentacji wyników ewaluacji. Zazwyczaj wyniki 
ewaluacji prezentowane są w postaci raportu, 
ale można również zaplanować przedstawienie 
jego wersji różnym grupom zainteresowanych 
lub wersji raportu w postaci prezentacji multime-
dialnej czy broszury informacyjnej. 
 Dobrze przygotowana i przeprowadzona 
ewaluacja opiera się na założeniu minimalizo-
wania wysiłku ponoszonego na rzecz jej realizo-
wania i maksymalizowania korzyści z niej osią-
ganych. Jednocześnie zakłada, że cały proces 
ewaluacji – od początku do końca – jest w pełni 
autorski i „szyty na miarę” realizowanego pro-
jektu. Za tem warto proces ewaluacji uruchamiać 
w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę i wtedy, 
kiedy potrzebujemy informacji, aby rozwiązać 
zaistniały problem, podjąć konkretną decyzję, 
dostosować metody pracy do potrzeb i ocze-

kiwań uczestników, efektywniej organizować 
pracę itd. Innymi słowy, impulsem do podjęcia 
ewaluacji powinna być potrzeba informacji, która 
pomoże nam lepiej działać.
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Projektowanie 
działań  
animacyjnych 
w internecie
Sylwia Żółkiewska

Animatorzy i menedżerowie kultury zastanawiają 
się dziś, jak projektować angażujące działania 
animacyjne w internecie lub przenieść tam te pro-
wadzone wcześniej offline. Wyzwania, z jakimi się 
najczęściej mierzą, są związane z infrastrukturą 
technologiczną oraz podejściem i kompetencjami 
cyfrowymi – zarówno instytucji kultury i kadry, jak 
i samych odbiorców. 
 Kolejne wyzwania stanowią kwestie organiza-
cyjne (np. wybór platformy, dostarczenie materia-
łów do zajęć „pod drzwi”) i komunikacyjne, a także 
te związane z promocją i zachęceniem do udziału 
w internetowych działaniach osób, dla których 
wartością samą w sobie było spotykanie się na 
żywo i podtrzymywanie stosunków towarzyskich. 
 Kultura – mimo że wcześniej obecna w inter-
necie – na dobre weszła do sieci dopiero w tym 
roku. Każda z instytucji radzi sobie z powyższy-
mi wyzwaniami nieco inaczej, nierzadko ekspe-
rymentując i wytyczając zupełnie nowe kierunki 
swojej działalności.

INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY 
DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH 
W INTERNECIE

 
Internetowe działania animacyjne można po-
dzielić na te odbywające się w sieci na żywo 
(live, w określonym dla odbiorców czasie) 
oraz takie, do których odbiorcy mogą dotrzeć 
w dowolnym momencie. Mogą one przybrać 
różne formy, są to np.: 

• • warsztaty (plastyczne, muzyczne, teatralne, 
kulinarne itd.) 
Domowe muzykowanie – warsztaty 
muzyczne Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, 
Mała malarnia – warsztaty malarskie 
Muzeum Łazienki Królewskie, 
Pomysłowy druciak – warsztaty online 
z budowy prostej marionetki z kanału 
YouTube „Druciak i jego załoga”

https://www.youtube.com/watch?v=31Rw-g8jrSU
https://www.youtube.com/watch?v=31Rw-g8jrSU
https://www.youtube.com/watch?v=31Rw-g8jrSU
https://www.youtube.com/watch?v=HcDOsrONYzA
https://www.youtube.com/watch?v=HcDOsrONYzA
https://www.youtube.com/watch?v=b_sPb7kW4yw
https://www.youtube.com/watch?v=b_sPb7kW4yw
https://www.youtube.com/watch?v=b_sPb7kW4yw
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• • webinary: spotkania z twórcami i artystami, 
czytania, wykłady, panele dyskusyjne: 
Czytanie Bajek w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Cieszanowie, 
Webinarium „Projektuj z dziećmi” Łódzkiego 
Domu Kultury

• • maratony projektowania (hackathony): 
FilmHack – Filmowy Hackathon Historyczny 
Ośrodka KARTA online

• • koncerty, spektakle, przedstawienia: 
Spektakl online – „Wysokie C” (“The high C”), 
Dzieci z Bullerbyn, reż. Jerzy Jan Połoński

• • targi, konferencje: 
Wirtualne targi książki BookTarg

• • e-kursy (kursy online): 
Bezpłatny e-kurs Archipelag Pokoleń 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę

• • serie teatralne lub filmowe, filmy animowane: 
Internetowy serial teatralny Domu Kultury 
Praga / Brama Cafe, odc. 1 Warszawski Tarot, 
Serial teatralny Teatru im. J. Słowackiego, 
Odcinek 1 | Zamknięci w Teatrze, z audiode-
skrypcją

• • wystawy i wycieczki VR: 
Muzeum Kultury Przeworskiej, Izba Pamięci 
bitwy pod Mokrą, 
Muzeum II Wojny Światowej – wirtualny 
spacer po półwyspie Westerplatte

• • wirtualne oprowadzania, spacery 
po miejscach kultury: 
Oprowadzanie po wystawie pt. „Kolekcja. 
Sztuka gromadzenia” Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie, 
Tu Muranów: oprowadzanie po wystawie 
Joanna Fikus / Muzeum Polin

• • fotokasty i podcasty (audycje): 
Audycje Kulturalne Narodowego Centrum 
Kultury, 
Radio Muzeum Żydów Polskich POLIN

• • tutoriale, instruktaże: 
Jak stworzyć instrumenty perkusyjne? 
Centrum Kultury Agora Wrocław

• • audiobooki, e-booki: 
DoMowy – rodzinne historie o słowach, 
wyd. CEO 2018

• • puzzle, gry, quizy: 
Quizy Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Puzzle Muzeum Narodowego we Wrocławiu

• • interaktywne filmy, prezentacje, cyfrowe 
opowieści: 
Sufferosa (Kissinger Twins), 
Trzebiński rynek w dzień targowy

• • konkursy: 
Konkurs na najciekawszą budowlę z klocków 
„Dom kultury przyszłości”

 
Więcej pomysłów na internetowe działania ani-
macyjne można znaleźć w artykule Biblioteka 
online: dobre praktyki i pomysły na działania.

PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ 
ANIMACYJNYCH W INTERNECIE 
KROK PO KROKU

Aby planowane działanie animacyjne (offline 
i online) wzbudziło zainteresowanie odbiorców, 
warto zacząć od poznania ich możliwości, po-
trzeb i barier. Takie podejście w projektowaniu 
usług i produktów jest nazywane podejściem 
skoncentrowanym na użytkowniku (user-cen-
tered design) i jest ono coraz bardziej popularne 
w instytucjach kultury. 
 Jedną z metod projektowania skoncentro-
wanego na użytkowniku jest design thinking 
(myślenie projektowe). Zgodnie z tą metodą 
projektowanie produktu lub usługi powinniśmy 
poprzedzić stworzeniem szczegółowego profilu 
osoby będącej w grupie odbiorców działań 
animacyjnych. Profil taki możemy wykonać, ko-
rzystając z szablonów persony i mapy empatii 
(dostępnych na 38 stronie bezpłatnej publikacji 
Agnieszki Kaim pt. Design Thinking w kulturze). 
 Pytania dotyczące odbiorców, na jakie powin-
niśmy znać odpowiedź, projektując animacyjne 
działanie internetowe, są następujące: 

• • Jaki jest wiek i poziom wykształcenia (a tym 
samym kompetencje) odbiorcy?

• • Jakie ma bariery w korzystaniu z technologii?

https://www.youtube.com/watch?v=lGKeVm9Xpz8
https://www.youtube.com/watch?v=lGKeVm9Xpz8
https://www.youtube.com/watch?v=pmskTrsD-fo
https://www.youtube.com/watch?v=pmskTrsD-fo
https://karta.org.pl/hackathon
https://karta.org.pl/hackathon
https://www.youtube.com/watch?v=8rwMDd3lbdw
https://www.youtube.com/watch?v=fI95fkxmHUI
https://www.booktarg.pl/
https://kursy.archipelagpokolen.pl/archipelag-pokolen-2020-2/
https://kursy.archipelagpokolen.pl/archipelag-pokolen-2020-2/
https://www.youtube.com/watch?v=fr3pGyPXVaM
https://www.youtube.com/watch?v=fr3pGyPXVaM
https://www.youtube.com/watch?v=SwrwKKrFz-c&list=PLajsTqFqkYOoCaNK9Yjtsl1sOcUGjJOLl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SwrwKKrFz-c&list=PLajsTqFqkYOoCaNK9Yjtsl1sOcUGjJOLl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SwrwKKrFz-c&list=PLajsTqFqkYOoCaNK9Yjtsl1sOcUGjJOLl&index=6
https://www.ai360.pl/panoramy/696,5654.html
https://www.ai360.pl/panoramy/696,5654.html
https://muzeum1939.pl/vr
https://muzeum1939.pl/vr
https://www.youtube.com/watch?v=thXX_JIvmPs
https://www.youtube.com/watch?v=thXX_JIvmPs
https://www.youtube.com/watch?v=thXX_JIvmPs
https://www.youtube.com/watch?v=IE_MIP1zTGs&vl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=IE_MIP1zTGs&vl=pl
https://audycjekulturalne.pl/
https://audycjekulturalne.pl/
https://www.polin.pl/pl/radio
https://www.youtube.com/watch?v=LYDTmkvqqS0
https://www.youtube.com/watch?v=LYDTmkvqqS0
https://issuu.com/kasiasoltan/docs/ksiazka
https://issuu.com/kasiasoltan/docs/ksiazka
https://www.mnw.art.pl/multimedia/quizy/
https://mnwr.pl/category/wystawy/puzzle/
https://www.instagram.com/sufferosa/
https://rdk.rzeszow.pl/1-26-czerwca-konkurs-dom-kultury-z-przyszlosci/
https://rdk.rzeszow.pl/1-26-czerwca-konkurs-dom-kultury-z-przyszlosci/
http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_dobre_praktyki_i_pomysly_na_dzialania.html
http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_dobre_praktyki_i_pomysly_na_dzialania.html
https://www.agnieszkakaim.eu/publikacje/
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• • Jaki ma komfort korzystania z internetu 
i mediów społecznościowych?1

• • Czy brał wcześniej udział w zajęciach online? 
• • Czy w swoim otoczeniu może polegać na 

kimś w kwestiach technicznych?
• • Jak dużo czasu może spędzać w bezruchu 

przed ekranem bez uszczerbku na zdrowiu?
• • Skąd czerpie wiedzę o wydarzeniach 

kulturalnych?
• • Z jakich kanałów komunikacji internetowej 

i narzędzi cyfrowych korzysta już teraz?
• • Jakim dysponuje sprzętem, z jakich urządzeń 

korzysta? 
• • Jak szybki ma internet?2

• • Czy potrafi zarządzać swoim czasem i czy 
jest samodzielny?

• • Jaki jest jego stosunek do działań animacyj-
nych online?

 
Jeśli nie jesteśmy pewni odpowiedzi na powyż-
sze pytania, warto porozmawiać np. telefonicz-
nie lub na czacie z kilkoma przedstawicielami 
wybranej grupy docelowej i sięgnąć do statystyk 
dostępnych w internecie. 
 Gdy już dobrze poznamy odbiorcę działania ani-
macyjnego, w następnych krokach powinniśmy: 

• • wyznaczyć główne cele działania,
• • określić korzyści dla uczestników z udziału 

w działaniu,
• • nakreślić plan i przebieg działania,
• • dobrać narzędzia cyfrowe adekwatne do 

wspólnej pracy i kanały komunikacji, biorąc 
pod uwagę predyspozycje i zwyczaje uczest-
ników (zestawienie przykładowych narzędzi).

Gdy wykonamy powyższe kroki, powinniśmy: 

• • przeprowadzić działanie testowe, o ile to tylko 
możliwe (np. pilotażowy warsztat),

• • zebrać informacje zwrotne od uczestników 
(pytania, jakie można zadać, to np.: Co Ci 
się podobało w tym działaniu? Co sprawiało 
Ci trudność? Czego mogłoby być więcej, 
a czego mniej? Co można ulepszyć w tym 
działaniu?),

• • na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej 
ulepszyć plan działania. 

 
W trakcie planowania działań animacyjnych 
w internecie warto pamiętać, że nie są one 
dokładną kopią tych prowadzonych offline 
i nie przeniesiemy wszystkiego jeden 
do jednego. Dlatego dobrze przemyślmy 
formę i przebieg planowanego działania, 
aby miało ono szansę zaistnieć w przestrzeni 
cyfrowej: skróćmy i uprośćmy, co tylko mo-
żemy, wprowadźmy dłuższe przerwy i zapla-
nujmy więcej pracy samodzielnej pomiędzy 
spotkaniami.
 Grupa uczestników działania online w przy-
padku działań na żywo (live) nie powinna być 
większa niż grupa, która wzięłaby udział 
w tym samym działaniu offline. Im więcej 
uczestników, tym więcej potrzebujemy osób 
do ich obsługi: odpowiadania na bieżące pyta-
nia, rozwiązywania problemów technicznych. 
Często cena platformy służącej do prowadze-
nia działań animacyjnych online zależna jest 
od liczby uczestników.

1 Dzieci, a także seniorzy nie powinni siedzieć zbyt długo bez ruchu. Dzieci w wieku 2–6 lat powinny korzystać 
 z ekranu maks. 20 minut dziennie, dzieci 6–12 lat – maks. 1–2 godziny dziennie, młodzież powyżej 13 lat – maks. 
 2–3 godziny. Więcej na ten temat w artykule: Ile czasu przed ekranem? [18.03.2021].
2 Prędkość łącza internetowego można sprawdzić na odpowiedniej stronie. Internet wystarczający do prowadzenia  
 działań online i uczestnictwa w nich to taki, który zapewnia ok. 20 Mbps/s pobierania i 10 Mbps/s udostępniania.

http://www.biblioteki.org/artykuly/Biblioteka_online_narzedzia_i_technologie.html
https://www.orange.pl/razemwsieci/ile-czasu-przed-ekranem
https://www.speedtest.net/pl
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KOMUNIKACJA, AKTYWIZACJA 
I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA 
UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO 
DZIAŁANIA ANIMACYJNEGO 

By zainteresować i zaangażować uczestników 
w dane działania – prócz posiadania ciekawego 
tematu i planu – powinniśmy także zadbać o: 

• • różne kanały komunikacji z uczestnikami,
• • wspieranie kontaktu między uczestnikami,
• • zadania aktywizujące uczestników 

i angażujące różne zmysły.

Komunikacja

Rodzaje i kanały komunikacji powinniśmy dopa-
sować do możliwości i preferencji danej grupy 
odbiorców. 

• • Komunikacja synchroniczna jest bardziej zbli-
żona do tej offline, odbywa się w określonym 
czasie i miejscu. Przykłady tego typu komu-
nikacji to spotkanie audio-wideo live, czat 
w czasie rzeczywistym, wspólny dokument 
roboczy do pracy podczas spotkania online.

• • Komunikacja asynchroniczna jest pozbawio-
na czasowej jedności. Dobrze jest jednak 
określić przedział czasu, w którym może się 
odbywać, i zachęcić uczestników do komu-
nikowania się w ten sposób poza zajęciami 
synchronicznymi. Przykłady komunikacji 
asynchronicznej to: poczta elektroniczna, 
forum, grupa w mediach społecznościowych, 
grupa dyskusyjna w komunikatorze, 
np. WhatsApp. 

Oba rodzaje komunikacji mają wady i zalety. 
Komunikacja synchroniczna daje możliwość 
szybkiej reakcji, otrzymania wyjaśnień i możli-
wość wyjaśniania nieporozumień na bieżąco. 
Jej minusem jest ryzyko pojawienia się zbyt 
dużej ilości informacji i pytań, co może być stre-
sujące dla prowadzącego i uczestników, oraz 
trudności natury technicznej. 
 Komunikacja asynchroniczna natomiast 
umożliwia precyzyjny przekaz, daje możliwość 

łatwego powrotu do danej informacji, a także jej 
indywidualizację. Jej minusem jest wydłużony 
czas reakcji oraz trudność w rozwiązywaniu bie-
żących nieporozumień. 
 Dobrze jest korzystać z obu rodzajów komu-
nikacji. W ten sposób zadbamy o preferencje 
wszystkich uczestników. Gdy do przekazania 
mamy ważną informację, skorzystajmy z co 
najmniej dwóch różnych kanałów komunikacji. 
Mail, który wyślemy, może trafić do spamu, więc 
dobrze jest dodatkowo zadzwonić, wysłać sms 
lub umieścić post na grupie. 
 W przygotowaniu i organizacji działań anima-
cyjnych w internecie niezwykle ważna jest ko-
munikacja pisemna, warto więc tworzyć precy-
zyjne i krótkie komunikaty. Z tego też względu 
na początku działania te wymagają dodatkowej 
pracy, z której efektów skorzystamy w przyszło-
ści, gdy stworzymy swoją bazę informacji 
i linków. 
 Ze względu na konieczność jednoczesnej 
obsługi sprzętu i ciągłego kontaktu z technologia-
mi prowadzenie internetowych działań animacyj-
nych, szczególnie synchronicznych, i uczestnic-
two w nich wymagają większego skupienia niż 
w przypadku działań offline. Dlatego dobrym po-
mysłem jest skrócenie czasu działań animacyj-
nych w stosunku do ich wersji offline i uwzględ-
nienie częstszych przerw, również ze względu 
na dłuższą ekspozycję na niebieskie światło emi-
towane przez ekrany urządzeń elektronicznych 
i konieczność pozostania we względnym bezruchu. 
 Podpowiedź dla początkujących: zacznij 
od czegoś prostego, np. jednorazowych, 
krótkich warsztatów, a w miarę nabywania 
doświadczenia projektuj i prowadź bardziej 
zaawansowane formy działań animacyjnych 
online, np. warsztaty cykliczne, wystawy czy 
koncerty.

Wspieranie kontaktu 
między uczestnikami

Internetowe działania animacyjne ograniczają 
możliwość naturalnej interakcji uczestników 
między sobą. Dlatego, jeśli prowadzimy tego 
typu działania, powinniśmy zaplanować czas 
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i sposoby na przełamanie lodów i lepsze 
poznanie się grupy. W sieci można znaleźć 
inspirujące pomysły na „lodołamacze”, które 
można przystosować do rzeczywistości 
online. 
 W przypadku cyklicznych działań online 
dobrze jest stworzyć grupę WhatsApp/Messen-
ger lub na Facebooku. Grupę taką – przynaj-
mniej na początku – powinniśmy moderować 
i zachęcać jej uczestników do dzielenia się swo-
imi przemyśleniami i wyrażania opinii np. za po-
mocą ankiet lub po prostu w formie komentarzy 
pod postem. Warto też pamiętać o stworzeniu 
regulaminu grupy. 
 Podczas koncertów online, wykładów, pre-
lekcji czy oprowadzań dobrym pomysłem jest 
zachęcenie do wyrażania opinii na czacie 
i zadawanie pytań uczestnikom. Można też 
przygotować przed wydarzeniem tablicę Padlet, 
na której uczestnicy – bez konieczności logo-
wania – będą mogli przedstawić się, podać linki 
do swoich stron, napisać, czego oczekują od 
spotkania itd.

Zadania aktywizujące uczestników 
internetowych działań animacyjnych

W trakcie warsztatów i szkoleń online dobrze 
sprawdzą się zadania aktywizujące (tzw. energi-
zery), które rozbawią grupę i utrzymają jej uwa-
gę. Mogą to być zadania ruchowe, które każdy 
może wykonać przed ekranem komputera: 
taniec, bieg w miejscu (opcja dobra dla dzieci), 
wykonanie oryginalnego znaku-gestu ręką, od-
zwierciedlającego osobowość prezentującego. 
Możemy wsp ólnie rysować na białej tablicy typu 
Jamboard albo dodawać skojarzenia lub inspira-
cje na tablicy Padlet.
 Dobrze jest też poznać nastrój uczestników 
za pomocą aplikacji Mentimeter lub grafiki Blob 
tree, którą możemy umieścić na tablicy Jamboard 
i poprosić uczestników o zaznaczenie odpowied-
niego fragmentu obrazka.
 Więcej pomysłów na integrację i aktywiza-
cję uczestników znajduje się w filmie Jak inte-
grować zespół online? Praktyczne porady 
i gotowe pomysły.

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA 
INTERNETOWYCH DZIAŁAŃ 
ANIMACYJNYCH KROK PO KROKU

Gdy plan, tematyka, cele i zakres internetowego 
działania animacyjnego są już ustalone, pozna-
liśmy także grupę jego odbiorców, wybraliśmy 
narzędzia i kanały komunikacji, możemy zabrać 
się do przygotowań. 
 W zależności od tego, czy działanie będzie 
prowadzone na żywo, czy też zostanie nagrane 
lub udostępnione w formie pliku multimedialne-
go albo publikacji, jego organizacja i przebieg 
będą nieco inne. 
 Przykład, który opisuję poniżej, zakłada przy-
gotowanie i przeprowadzenie internetowego 
działania animacyjnego na żywo, w ustalonym 
miejscu i czasie. Może mieć ono formę webina-
rium lub warsztatu online.

KROK 1. Wybór miejsca, z którego 
prowadzone będzie działanie online:

• • miejsce powinno być dobrze oświetlone, 
najlepiej światłem naturalnym;

• • tło powinno być spokojne i uporządkowane, 
dobrą atmosferę wprowadzą rośliny;

• • oko kamery naszego urządzenia powinno 
znajdować się na wprost naszej twarzy.

KROK 2. Testowanie sprzętu, narzędzi i łącza:

• • test oprogramowania, sprzętu i połączenia, za 
pomocą którego planujemy prowadzić działanie;

• • przygotowanie i przetestowanie sprzętu zapa-
sowego, np. drugiego komputera lub urządze-
nia mobilnego.

KROK 3. Materiały dodatkowe, prezentacje:

• • stworzenie pisemnych instrukcji dla uczestni-
ków (np. jak stworzyć animację poklatkową) 
lub przygotowanie linków do tutoriali dostęp-
nych w sieci;

• • jeśli potrzebna jest prezentacja, powinniśmy 
przygotować ją w PDF, tak by nie było proble-
mów z jej wyświetlaniem.

http://www.okti.pl/narzedzia/icebreakers
https://jamboard.google.com/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/narzedzia/padlet/
https://www.mentimeter.com/
https://www.pedrosolorzano.com/en/test/the-blob-tree-test-how-do-you-feel-today/
https://www.pedrosolorzano.com/en/test/the-blob-tree-test-how-do-you-feel-today/
https://www.youtube.com/watch?v=f4rDkl6O34Q
https://www.youtube.com/watch?v=f4rDkl6O34Q
https://www.youtube.com/watch?v=f4rDkl6O34Q
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KROK 4. Informacje dla uczestników:

• • przygotowanie i rozesłanie co najmniej kilka 
dni przed startem działania informacji z datą, 
godziną, linkiem do spotkania online oraz 
krótką instrukcją, jak zainstalować platformę, 
na której prowadzone będzie działanie.

KROK 5. Powtórne testowanie sprzętu 
i łącza internetowego:

• • kilkadziesiąt minut przed startem działania 
przetestujmy sprzęt i oprogramowanie 
raz jeszcze i sprawdźmy, czy nie wymaga 
aktualizacji.

KROK 6. Rozpoczęcie działania online:

• • rozgrzewka – kilkuminutowe wprowadzenie 
i przypomnienie zasad udziału, sprawdze-
nie łączności z uczestnikami: możliwości 
korzystania z głośników, kamer (gdy jest to 
konieczne dla prowadzonego działania), 
mikrofonu, czatu; 

• • gdy działanie jest rozłożone w czasie, dobrze 
jest opracować wspólnie z uczestnikami 
kontrakt.

PRZEBIEG DZIAŁANIA 
I EWENTUALNE PROBLEMY 
TECHNICZNE

Problemem uniemożliwiającym udział w działa-
niach online jest często niestabilne łącze inter-
netowe. Dlatego warto poinformować uczestni-
ków, co mogą zrobić w razie kłopotów 
z połączeniem, np. włączyć i wyłączyć komputer 
i Wi-Fi, zamknąć wszystkie niepotrzebne okna 
przeglądarki (szczególnie Facebook), wyłączyć 
automatyczne aktualizacje na Dysku Google lub 
innych usług chmurowych, wyczyścić historię 
przeglądarki i wyłączyć rozszerzenia w przeglą-
darce (np. Safari > Preferencje > Rozszerzenia).
A jeśli to nie poskutkuje, by spróbowali połączyć 
się z innego urządzenia: smartfonu lub tabletu.
 Podpowiedź: jeśli to tylko możliwe, zachęćmy 

uczestników ze słabym łączem do udziału 
w działaniu wspólnie z osobą, której łącze jest 
lepsze. 
 Różne problemy techniczne mogą przydarzyć 
się, gdy planujemy streaming naszego działania 
poprzez media społecznościowe. Platformy 
takie jak Zoom czy Jitsi.org oferują taką opcję, 
jednak należy wcześniej zrobić kilka prób, aby 
mieć pewność, że wszystko działa.

PROMOCJA INTERNETOWYCH 
DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH

Wielu animatorów i menedżerów kultury zasta-
nawia się, jak skutecznie promować internetowe 
działania animacyjne w sytuacji, gdy w sieci jest 
dostępnych tak wiele ofert online, a odbiorcy 
działań często są już nimi przesyceni. Na to py-
tanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, biorąc 
pod uwagę niewielkie budżety na promocję, 
jakimi dysponują instytucje kultury w Polsce. 
Na pewno zaprojektowanie takiego działania 
animacyjnego, które odpowie na faktyczne 
potrzeby odbiorców, uwzględni ich możliwości 
i bariery, jest pierwszym krokiem do sukcesu. 
 Warto również pamiętać o tym, że kanały 
komunikacji i promocji różnią się w zależności 
od wieku odbiorców. Przykładowo młodzież 
i młodych dorosłych spotkamy na Instagramie 
i Snapchacie, dorosłych i osoby w średnim 
wieku– na Facebooku, a do seniorów dotrzemy, 
zachęcając ich do udziału bezpośrednio, 
np. telefonicznie.

PODSUMOWANIE

Działania animacyjne – zarówno offline, jak 
i online – warto projektować, zwracając uwagę 
na potrzeby, bariery i możliwości odbiorców. 
Forma tych działań może być bardzo różna, tak 
jak i różne mogą być platformy, narzędzia cyfro-
we i kanały komunikacji, które wykorzystamy. 
Pamiętajmy przy tym, że celem animacji kultury 
jest przede wszystkim zachęcanie do uczest-
nictwa w kulturze i aktywizacja. Szukajmy więc 
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prostych i intuicyjnych rozwiązań i technologii, 
a także dajmy sobie czas na eksperymenty.
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Zmęczeni siecią?  
Jak współpracować  
w czasach niepewności
Agata Andrasiak-Czarnecka, Sławomir Czarnecki

„Widzimy się na Teamsach. Nie mogę, bo za 
chwilę mam Zooma. Czy masz Skype’a? My 
korzystamy z Google Meets, a Wy?”… Dołącz 
do grupy, weź udział w wydarzeniu online, wy-
słuchaj debaty, posłuchaj podkastu… A potem, 
dla relaksu, koncert, spektakl, spotkanie autor-
skie, opera online. Wszystko dzieje się naraz, 
nie ma znaczenia, czy nadajemy z Wrocławia, 
Krakowa, Warszawy, Słupska czy Kalisza. Jed-
nocześnie wszystko dzieje się w Twoim domu, 
miejscu, w którym od kilku miesięcy pracujesz 
i odpoczywasz. 
 Czy jesteśmy zmęczeni? I co jest tego główną 
przyczyną? Jak opowiadać o doświadczeniu 
pandemii w kulturze? Czym charakteryzuje się 
to doświadczenie? Jak współpracować, budo-
wać i podtrzymywać relacje, gdy spotykamy 
się głównie online? Co sprzyja tworzeniu sieci 
współpracy? Poszukamy odpowiedzi na te py-
tania w odniesieniu do naszych doświadczeń, 
szczególnie z tworzenia i animowania face-
bookowej grupy Pogawędki, analizy projektów 
zgłoszonych do X Ogólnopolskiej Giełdy Projek-
tów Animacja w sieci1, projektów zgłoszonych 

1 Współautorka tekstu Agata Andrasiak-Czarnecka była jedną z ekspertek oceniających 73 projekty złożone 
 w X Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Animacja w sieci.
2 Zob. Animacja Pomorze. Bardzo Młoda Kultura w województwie pomorskim 2019–2021, Instytut Kultury Miejskiej,  
 Gdańsk 2020.
3 Więcej refleksji i wniosków z Giełdy Projektów w tekście Animacja w sieci – kilka refleksji i spostrzeżeń.

w 2020 roku do dofinansowania w pomorskiej 
edycji programu Bardzo Młoda Kultura2 oraz – 
budujących szerszy kontekst – artykułów 
i raportów na temat kultury w czasach pandemii 
i wypowiedzi praktyków kultury, które powstały 
specjalnie na potrzeby tego tekstu.

NADAKTYWNOŚĆ I ZMĘCZENIE 

Doświadczenie pandemii w kulturze przyniosło 
gwałtowny wzrost aktywności kulturalnej 
w internecie. To nie dziwi. Aktywność ta czasem 
była podejmowana entuzjastycznie, a czasem 
niechętnie – z konieczności. Często towarzyszy-
ły jej obawy. Można było odnieść wrażenie, że 
uczestniczymy w przyspieszonym kursie profe-
sjonalnej działalności online, zarówno w sferze 
organizacji pracy, jak i kontaktu z odbiorcami. 
Było to widoczne podczas analizy 73 projektów 
zgłoszonych do X Ogólnopolskiej Giełdy Projek-
tów Animacja w sieci3. 
 Aktywność szybko przerodziła się w nadak-
tywność. I to już może dziwić. Co legło u pod-

http://andrasiak.pl/2020/08/27/animacja-w-sieci-kilka-refleksji-i-spostrzezen/
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staw zauważalnej nadmiarowości działań online 
instytucji?4 Przyczyną mógł być lęk. Obawa 
przed tym, że kultura, szczególnie animacja 
kultury, której istotą jest bezpośrednie spotkanie 
i kontakt, staje się niepotrzebna. Zbędna. Stąd 
potrzeba obecności, aktywności, pokazania, 
że jesteśmy potrzebni. Jak zauważa Mirosław 
Filiciak, kulturoznawca: 

Niemal od początku izolacji instytucje 
kultury bardzo mocno włączyły się 
w wyścig o widoczność w sieci. 
Od razu podjęły działania w duchu: 
„A teraz będziemy superaktywni. 
Będziemy wytwarzać jeszcze więcej 
treści. Będziemy dostarczać jeszcze 
więcej informacji”. Tak jakby te wszyst-
kie nowe technologie, które wielu koja-
rzą się z postępem, cały czas dokręcały 
śrubę efektywności i produktywności5.

Nieuniknioną konsekwencją nadaktywności, 
przymusu obecności – czasem przybierające-
go bardzo realną postać oczekiwania dyrekcji 
lub organizatora, żeby „coś robić” – stało się 
zmęczenie siecią. Także dosłowne. Zaburzenia 
rytmu pracy i odpoczynku, wydłużenie czasu 
spędzanego przed ekranami, wyczerpanie 
płynące z konieczności przeskakiwania między 
kontekstami (serie znacznie różniących się od 
siebie spotkań online następujących jedno po 
drugim). Te negatywne doświadczenia dzielimy 
z pracownikami zdalnymi innych branż i, co war-
to podkreślić, dziećmi i młodzieżą. 
 Zmęczenie aktywnością i zmęczenie siecią. 
Bez wątpienia. Ale jest coś jeszcze, co uważamy 
za kluczową kategorię dla opisu doświadczenia 
pandemii w kulturze. To niepewność.

NIEPEWNOŚĆ I KUMULACJA 
KRYZYSÓW 

Łatwiej przetrwać kryzys, gdy widać perspek-
tywy jego zażegnania. Doświadczenie kryzysu 
pandemicznego jest odmienne. Kryzys słabnie, 
nasila się, potem znowu zyskujemy nadzieję, 
która okazuje się złudna. I tak bez przerwy. 
Trafiają do nas sprzeczne komunikaty i powo-
dują znużenie. Nie wiemy, kiedy i jak kryzys się 
zakończy. 
 Niewiadomych jest więcej. Panuje duża nie-
pewność co do warunków prowadzenia działal-
ności kulturalnej. Planowanie, a co dopiero 
racjonalne planowanie, staje się utrudnione, 
żeby nie powiedzieć niemożliwe. Nie wiemy, 
na jakich zasadach będziemy działać, nie wie-
my, czy będziemy posiadali wystarczające 
do działania środki. Więcej, wielu z nas nie 
wie, czy będzie miało nadal pracę. W jednym 
z pierwszych raportów badawczych czasu pan-
demii – Małopolska kultura. Koronaraport. Straty 
i problemy podmiotów działających w sektorze 
kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce 
w związku z pandemią COVID-19 z kwietnia 
2020 roku czytamy: „Respondenci w dodatko-
wych komentarzach zwracają uwagę na skalę 
niepewności i nieprzewidywalności tego, co się 
wydarzy za tydzień, miesiąc czy rok, oraz na 
drastyczną skalę zmian społeczno-gospodar-
czych, które nastąpią po tym kryzysie”6. 
 Byłoby łatwiej przetrwać kryzys, gdyby przy-
szło nam radzić sobie z jednym kryzysem naraz. 
Tymczasem mamy do czynienia ze współwystę-
powaniem sytuacji kryzysowych, które na siebie 
wpływają, częściowo wynikają jedna z drugiej, 
nakładają się na siebie i przez to potęguje się 
ich efekt. Kumulacja kryzysów. 
 

4 Zjawisko nadmiarowości w kulturze było obecne wcześniej, co trafnie uchwycił Tomasz Szlendak już w 2013 roku. 
 Co przemawia za trafnością tezy, że pandemia nie tyle wywołała nowe zjawiska w kulturze, ile wzmocniła, odsłoniła  
 zjawiska obecne w niej wcześniej. Zob. T. Szlendak, Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna”  
 2013, nr 1(76).
5 Jeszcze więcej tego samego, wywiad z Mirosławem Filiciakiem, „Więź” jesień 2020.
6 Małopolska kultura. Koronaraport. Straty i problemy podmiotów działających w sektorze kultury i w sektorze  
 kreatywnym w Małopolsce w związku z pandemią COVID-19, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2020, s. 9.

https://wiez.pl/2020/09/16/jeszcze-wiecej-tego-samego/
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 Do kryzysu pandemicznego szybko dołączył 
kryzys ekonomiczny, przejawiający się m.in. 
trudną sytuacją finansów samorządowych, 
zakłóconą stabilnością zatrudnienia i finanso-
wania, co dla wielu animatorów i edukatorów 
stanowi realny i dotkliwy problem. Możemy też 
mówić z pewnością o kryzysie systemowym – 
pandemia niektórych zjawisk nie wywołała, ale 
je wzmocniła i wydobyła na światło dzienne, tak 
jak było to w przypadku stabilnych warunków 
dla projektów animacyjnych i pracy animatorów. 
U podstaw motywowanej lękiem nadaktywno-
ści kulturalnej w sieci leży kryzys legitymizacji. 
Skoro wcześniej nie wypracowaliśmy solidnych 
argumentów na rzecz niezbędności kultury 
w życiu społecznym, potrzeby publicznego jej 
finansowania, w sytuacji kryzysu kultura staje 
się, jak głosi tytuł jednego z raportów czasu 
pandemii, „pierwsza do zamknięcia, ostatnia do 
otwarcia”7. Towarzyszący nam kryzys polityczny 
generuje napięcia społeczne, które mają bez-
pośredni wpływ na pracę i kondycję psychiczną 
animatora. Jakby tego było mało, za rogiem czai 
się kryzys publiczności. Załóżmy, że sytuacja 
wróci do normy. Czy także publiczność wróci do 
instytucji? Zaangażuje się w projekty? A może 
nawyki uległy zmianie, a zaufanie będzie trudne 
do odbudowania? 
 Pandemia pokazała, jak ważne jest łagodne 
podejście do odbiorców, z poszanowaniem 
ich potrzeb i możliwości, a także jak duże jest 
znaczenie pozytywnej komunikacji z odbiorcami 
naszych działań. Pozytywnej, czyli autentycznej, 
pokazującej dobre przykłady, drobne sukcesy, 
ale też wewnętrzne życie instytucji, tego, co jest 
dla niej ważne, ale i trudne8. 
 Kumulacja kryzysów. Zależy nam na tym, żeby 
na doświadczenie pandemii spojrzeć z perspek-
tywy jednostki, konkretnego animatora, edukato-

7 Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie pandemii Covid-19, Fundacja GAP, Kraków 2020.
8 Ten typ refleksji pojawił się na spotkaniu online „Kultura, że WEB pęka – o pozytywach płynących z pandemii 
 w realizacji działań kulturalnych online” z udziałem Joanny Tabaki, trenerki, specjalistki ds. promocji oraz budowania 
 strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Spotkanie odbyło się 17 września 2020 roku i było częścią cyklu 
 spotkań dla uczestników facebookowej grupy dla animatorów kultury Pogawędki.
9 Kultura i edukacja w dobie społecznego dystansu. Diagnoza i rekomendacje dla przestrzeni edukacji kulturowej 
 w województwie pomorskim, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2020, s. 14.

ra, praktyka kultury i jego naruszonego na wiele 
sposobów dobrostanu. Na przykład animatorzy, 
koordynatorzy, szczególnie ci zrzeszający różne 
środowiska edukacyjno-kulturowe, światopo-
glądowe, zanurzeni w relacjach międzyludzkich 
(jak w przypadku operatorów wojewódzkich 
BMK), niczym lekarze pierwszego kontaktu stali 
się powiernikami cudzych trosk, niepewności, 
ale też niezadowolenia, czasem wzajemnych 
oszczerstw i ataków. Często sami ograniczani 
wprowadzanymi obostrzeniami, zagubieni i zmę-
czeni, po omacku poszukiwali dróg wsparcia 
dla tych, którzy wręcz heroicznie mierzyli się 
ze skutkami pandemii: nauczycieli, działaczy 
pozarządowych, niezależnych edukatorów i ar-
tystów. Te napięcia mogły przenosić się również 
na relacje wewnątrz instytucji. „Boję się o swoją 
sytuację w pracy, zmagam się z niesprawiedliwą 
oceną pracy i boję się, że dyrektor wykorzysta 
ten czas na moją niekorzyść. Niesprawiedliwość, 
mobbing, boli mnie bardziej niż strach o zdrowie, 
ale o zdrowie oczywiście boję się też. Bliskich 
i swoje”9 – mówi animatorka kultury. 
 Źródłem frustracji dla animatora stało się rów-
nież odcięcie od bezpośredniego kontaktu z od-
biorcą, obserwacji namacalnych efektów swoich 
działań. 
 „Moja praca animatora w dobie wirusa traci 
sens; w obecnej sytuacji jesteśmy odrobinę 
zbędni i dalej myślę, że utopijne jest myślenie, 
że możemy dać ludziom coś, co będzie dla nich 
ważne i potrzebne […] to czas skupienia na
podstawowych potrzebach, tych związanych 
ze zdrowiem, sytuacją rodzinną czy ekonomicz-
ną. Wielką radością w naszym zawodzie jest 
kontakt z ludźmi i obserwowanie efektów swojej 
pracy. Gdy tego zaczyna brakować i codzien-
ność staje się wyłącznie ciągiem działań mają-
cych na celu ratowanie resztek – odbija się to na 
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motywacji i satysfakcji z pracy”10 – mówi jedna 
z uczestniczek programu Bardzo Młoda Kultura 
– Pomorskie. 
 Jak przy braku stabilizacji, niepewności, osa-
motnionej i wytężonej pracy radzić sobie z poja-
wiającą się złością i frustracją?

10 A. Andrasiak-Czarnecka, (Nie)zbędni w czasach niepewności [w:] Kultura, tradycja, rozwój: perspektywy, konteksty,  
 działania, red. K. Ciechorska-Kulesza, Instytut Kaszubski, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2020, s. 189.
11 Ten typ refleksji pojawił się na spotkaniu online „Wszystkie uczucia są dobre i potrzebne” z udziałem Anny  
 Marii Wojtyniak, trenerki i coacha. Spotkanie odbyło się 11 września 2020 roku i było częścią cyklu spotkań 
 dla uczestników facebookowej grupy dla animatorów kultury Pogawędki.

RADZIMY SOBIE. CZY KRYZYS 
TO ZAWSZE SZANSA? 

Zmęczenie, niepewność, kryzysy. Przytłoczeni 
tym wszystkim animatorka i animator. Rysujemy 
obraz w ciemnych barwach? Tak, ale po to, żeby 
znaleźć dobry punkt wyjścia do poszukiwania 
podstaw udanej współpracy i sieciowania. 
Nadzwyczajny czas wymaga nadzwyczajnej 
rozmowy.  
 Obawiamy się optymistycznej narracji, w któ-
rej jako środowisko praktyków kultury uznamy, 
że znowu sobie poradziliśmy. Kto, jak nie my! 
Przecież jesteśmy kreatywni, elastyczni, zarad-
ni. Szybko nauczyliśmy się nowych narzędzi, 
dostosowaliśmy się. Nie zaprzeczamy, pra-
gniemy tylko zwrócić uwagę, że trudno uzyskać 
pomoc, jeśli się o nią nie poprosi. Dotyczy to 
każdej animatorki i animatora. Czas pande-
mii pokazał, jak ważne są elementarne formy 
wsparcia: bycie wysłuchanym, podzielenie się 
swoim doświadczeniem. Dlatego nie chcemy 
skupiać się na narzędziach, na technice współ-
pracy, sieciowania. 
 Gdy doświadczamy kryzysu, trudno mówić 
o nim jako o szansie. To naiwne, a nawet szkodli-
we. Kryzys nas uczy i zmienia, ale nadal pozosta-
je sytuacją niekorzystną, która przynosi szkody. 
 Myśląc i mówiąc o tym, że radzimy sobie, nie 
dajemy szansy na wyrażenie emocji, a przecież 
wszystkie, nawet te trudne, są dobre i potrzeb-
ne. Brakuje wówczas przestrzeni na szczerą 
rozmowę o trudnościach. Wejście do świata 
uczuć, przyznanie, że tak, nie zawsze sobie 
radzimy, pozwala uświadomić sobie, co się we 
mnie dzieje, a tym samym podzielić się obawami 
i lękami z innymi11. 
 Na szczęście w czasie pandemii pojawiły się 
fenomeny, które dają nadzieję na wypracowanie 
bezpiecznych przestrzeni wzajemnego wsparcia 
i szczerej rozmowy.

Grafika projektu Sieć Kultury. Bardzo Młoda Kultura, Instytut Kultury Miejskiej
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JAK SIĘ CZUJECIE? 
FENOMEN WSPARCIA 

To nie są zjawiska o dużej skali. Dzieją się na 
obrzeżach, w bliskich i dalszych relacjach za-
pośredniczonych przez sieć. Przez to są trudne 
do uchwycenia, a z pewnością warto byłoby 
je poddać badawczej refleksji i wypracować 
na podstawie tych praktyk rekomendacje. To 
komunikacja na grupach facebookowych, dys-

12 Opis grupy: „Pogawędki to grupa wsparcia, miejsce wymiany myśli i rozmów na temat doświadczeń pracy online  
 animatorów i animatorek kultury. To miejsce, w którym dzielimy się swoimi doświadczeniami, wspieramy,  
 przekazujemy dobre praktyki. To miejsce wzajemnej inspiracji, pomocy w trudniejszych chwilach czy zadaniach.  
 Wymiana spostrzeżeń i refleksji na temat pracy w kulturze w tej zmienionej rzeczywistości. Co pewien czas  
 połączymy się online – wspólnie z ekspertami i ekspertkami moderującymi rozmowy. To nie będą typowe webinary  
 narzędziowe, stawiamy na przestrzeń do dyskusji, możliwość podzielenia się trudnościami i odnalezienie wsparcia  
 u członków grupy. Grupa prowadzona jest w ramach działań Sieci Kultury – programu Instytutu Kultury Miejskiej 
 w Gdańsku. Moderatorką jest Agata Andrasiak-Czarnecka”.

kusje na fanpage’ach, spotkania online, otwarte 
i zamknięte. Te fenomeny, które chcielibyśmy 
ujawnić i docenić, mają krótkotrwały, interwencyj-
ny charakter. Nie są przez to mniej ważne i być 
może – skłaniamy się ku tej tezie – doraźność 
i tymczasowość działań jest właściwą reakcją 
na kryzysowy czas, który charakteryzowaliśmy 
wcześniej. 
 Jedną z takich facebookowych grup samopo-
mocy stały się Pogawędki. Grupa dla animatorów 
kultury12. Idea powstania grupy wynikła z po-
trzeb wyrażanych i zgłaszanych przez samych 
animatorów i edukatorów podczas spotkań 
i warsztatów realizowanych na początku epide-
mii, a także podczas ogólnopolskiej wymiany 
refleksji z operatorami programu Bardzo Młoda 
Kultura. Co pewien czas spotykaliśmy się online 
– wspólnie z ekspertami i ekspertkami mode-
rującymi rozmowy. Pogawędki powstały z po-
trzeby chwili, stały się odskocznią, kameralnym 
miejscem, w którym przy kubku gorącej kawy, 
herbaty, a nawet kolacji czy deserze można było 
się wzmocnić, wyciszyć, zainspirować, posłu-
chać o doświadczeniach zaproszonych gości, 
a także podzielić się własnymi odczuciami 
i refleksjami związanymi z pracą online, pracą 
w domu. Skupiliśmy się na tematach, które wy-
nikały z potrzeb i tęsknot samych animatorów: 
czerpaniu siły do zmiany z trudnych uczuć, 
pozytywnej komunikacji z odbiorcami działań, 
wdzięczności jako źródle szczęścia, zmianie my-
ślenia i nastawienia do świata, który nas otacza, 
samoświadomości siebie i posiadanych kom-
petencji, a także (nie)alienacji covidowej, czyli 
dbaniu o relacje i współpracę. 
 Geneza Pogawędek jest ściśle powiązana 
z pandemią. Ale także na istniejących już 
blogach i grupach pojawiły się nowe sposoby 

Grafika projektu Sieć Kultury. Bardzo Młoda Kultura, Instytut Kultury Miejskiej

https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm
https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm
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działania, a wypracowane wcześniej pomysły 
na budowanie współpracy zyskały na wartości 
w obliczu kryzysu pandemicznego. Postano-
wiliśmy zapytać pomysłodawców i animatorów 
wybranych inicjatyw o sprawdzone metody 
budowania społeczności i rekomendacje dla 
animatorów kultury. Oddajemy teraz głos 
praktykom.

ANNA TUDEREK – O BUDOWANIU 
I ZACIEŚNIANIU RELACJI W SIECI 

Administratorka grupy Mądra oferta. Mądry 
komunikat13 dla osób zajmujących się komuniko-
waniem o wydarzeniach artystycznych/eduka-
cyjnych na rzecz rodzin (dzieci, opiekunowie) 
i grup (uczniowie, nauczyciele) podkreśla:

Jeżeli mówimy o budowaniu (nowych) 
relacji między (nowymi) członkiniami 
i członkami grupy, a nie o działaniach 
angażujących ich w treści pojawiające 
się na grupie, to obserwuję, że okazją 
do nawiązywania relacji są spotkania 
online (czyli żywa, szczera rozmowa 
i wymiana doświadczeń) oraz podejmo-
wanie wspólnych działań przez członki-
nie i członków grupy już poza grupą, jak 
np. nawiązywanie współpracy w ramach 
różnych przedsięwzięć, w tym stypen-
dialnych. W takich sytuacjach kontakt 
nawiązywany jest w obrębie grupy, 
jednak relacja zacieśnia się w trakcie ich 
kolejnych spotkań, rozmów i wspólnej 
pracy. Grupa to w moim odczuciu prze-
strzeń współtworzona przez członkinie 
i członków oraz mnie. Przy czym w tym 
procesie tworzenia uznaję wzajemne 

13 Opis grupy: „Grupa dla osób zajmujących się komunikowaniem o wydarzeniach artystycznych/edukacyjnych na  
 rzecz rodzin (dzieci, opiekunowie) i grup (uczniowie, nauczyciele). Cel: dzielenie się inspiracjami i rozwiązaniami  
 z zakresu budowania relacji, komunikacji, promocji, marketingu etc. NIE INFORMOWANIE O WYDARZENIACH,  
 ale dzielenie się wiedzą, jak to robić... mądrze i skutecznie, adekwatnie i angażująco :-)”.
14 Opis grupy: „Grupa dla kadry zarządzającej instytucji kultury – sieciowanie, wymiana doświadczeń, pomoc 
 w realizacji działań kulturalnych, rozwiązania prawne, aktualne komentarze. Zapraszamy osoby na stanowiskach  
 kierowniczych w instytucjach kultury (dyrektorzy, zastępcy, kierownicy)”.

prawo do chwilowej (trwającej krócej lub 
dłużej) ciszy, prawo do wycofania się, do 
minimalnej aktywności [...]. Zauważam, 
że istotne jest regularne inicjowanie 
merytorycznych dyskusji, szczególnie 
w odniesieniu do aktualnych tematów. 
Jednocześnie widzę wartość w próbo-
waniu różnych rozwiązań, ewaluowaniu 
[…] w elastyczności. W przyglądaniu 
się członkiniom i członkom grupy oraz 
sobie. W uważnym zaopiekowaniu się 
nimi, sobą, relacjami. Bez oczekiwań, 
bez wymuszania czegokolwiek na nich, 
bez narzucania nadmiernych wymagań 
wobec siebie.

ANNA RUDNICKA – 
O SOLIDARNOŚCI GRUPY, 
BEZPIECZEŃSTWIE 
I ZAUFANIU 

Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, autorka bloga Kultura na Czasie, tak 
mówi o sposobie prowadzenia grupy dla kadry 
zarządzającej instytucji kultury Kultura na Czasie 
– grupa dyrektorska14:

Namawiam do zadawania pytań, wymia-
ny wiedzy – jeśli Ty czegoś nie wiesz, 
zapytaj, może ktoś inny ma już roz-
wiązanie. I wielokrotnie udało się taką 
samopomoc zorganizować w grupie. 
Wiadomo, że zawsze pojawiają się oso-
by, które mają więcej odwagi do opubli-
kowania materiałów, zadania pytania, 
ci bardziej nieśmiali wolą zadać pytanie 
w korespondencji prywatnej, wówczas 
moderator w imieniu tej osoby zadaje 

https://www.facebook.com/groups/MadraOferta.MadryKomunikat
https://www.facebook.com/groups/MadraOferta.MadryKomunikat
https://www.facebook.com/groups/kulturanaczasiegrupa
https://www.facebook.com/groups/kulturanaczasiegrupa
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anonimowe pytanie w grupie i można 
śledzić reakcje w poczuciu bezpieczeń-
stwa. Ważne też jest, i staram się o to 
dbać od samego początku istnienia gru-
py, uświadamianie, że nasza praca, dzia-
łalność nie kończy się w granicach na-
szego miasta czy gminy. Że powinniśmy 
dbać o siebie wzajemnie, interesować się 
tym, jak traktowane są jednostki kultury 
w innych częściach kraju, wypowiadać 
się, reagować, linkować lokalne media 
(bo dlaczego ktoś z Wielkopolski ma 
wiedzieć, co się dzieje na Mazurach?). 
Jestem dumna, że ludzie, którzy dołą-
czyli do Kultury na Czasie, nazywają 
się grupą i czują się członkami większej 
wspólnoty. I robią się coraz odważniejsi, 
bo nie czują się sami.

ALICJA JELIŃSKA – 
O ATMOSFERZE 
I WSPÓŁDZIAŁANIU 

Alicja Jelińska, administratorka grupy Metropo-
litalna Kadra Kultury15 stowarzyszenia samorzą-
dowego Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–
Sopot, dzieli się swoim doświadczeniem:

Niedawno ruszyłam z cyklem wywiadów 
na żywo z ciekawymi przykładami dzia-
łań w trakcie ostatnich miesięcy – trans-
mitowane wewnątrz grupy. Jestem do-
piero na początku tego cyklu, ale widzę, 
jak dobrze rezonuje ta aktywność w sie-
ci – widać aktywność na czacie. Staram 
się też tworzyć kameralną atmosferę na 
każdym spotkaniu – nie wiem, czy to ma 
dla innych takie znaczenie jak dla mnie, 
ale osobiście ciężko mi się zwierzać, 
kiedy wiem, że coś „idzie” na żywo na 

Facebooka do szerokiej publiczności, 
nad którą nie mam kontroli. Dlatego 
te wywiady są udostępniane tylko na 
grupie, na każde inne spotkania warsz-
tatowe są zapisy i ograniczenia – jeśli 
proponuję formę ćwiczeń, nie nagrywam 
spotkań wewnątrz grupy na Zoomie, 
a jeśli robię screena, to zawsze pytam 
o pozwolenie. Dla mnie samej ma to 
znaczenie. Trudno to oczywiście prze-
łożyć na promocyjne działanie […], ale 
wierzę, że mamy wspólne poczucie, 
że to, co zostaje powiedziane w grupie 
– zostaje na grupie.

GRZEGORZ JĘDREK – O SILE, 
KTÓRA W SŁABOŚCI SIĘ 
DOSKONALI 

Autor bloga o PR i marketingu kultury 
wniedoczasie.pl Grzegorz Jędrek tak podsu-
mowuje doświadczenie pandemii w kontekście 
działań online:

Teksty na blogu są zbyt mało elastyczne 
na ten czas zmian, więc wprowadziłem 
„Rozmowy o XY w kulturze”. Formę 
spotkań otwartych, gdzie część wiedzy 
przekazuję w postaci wprowadzenia, ale 
najważniejsza jest następująca później, 
moderowana wymiana doświadczeń 
między uczestnikami. Online zawsze był 
moim żywiołem, a teraz cieszę się, że tak 
wiele osób widzi także korzyści z działań 
online. Uważam, że nawet kursy i współ-
praca dzięki narzędziom online wchodzą 
na dużo wyższy poziom. W budowaniu 
społeczności bloga najbardziej spraw-
dziło się według mnie słuchanie ludzi, 
uparte nastawienie na pomoc, wymianę 

15 Opis grupy: „Metropolitalna Kadra Kultury to strona założona po październikowej Komisji Kultury, zorganizowanej  
 przez stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot. Celem grupy jest  
 informowanie się wzajemnie o naszych projektach, kursach i szkoleniach dla kadry kultury oraz wspólnych  
 wizytach studyjnych do instytucji kultury, znajdujących się w obszarze metropolitalnym”.

https://www.facebook.com/groups/2101673696711987
https://www.facebook.com/groups/2101673696711987
http://wniedoczasie.pl
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wiedzy, doświadczeń i rozmowy (teksto-
wo lub w formie spotkań). Nauczyłem się 
tego, obserwując lepszych od siebie: za-
miast być zakochanym w sobie, lepiej 
dostarczyć bezpieczną przestrzeń 
do rozmów. Zamiast kreować się na 
wszystkowiedzącego eksperta, lepiej 
opowiadać o swoich własnych obawach 
i rozterkach. Niektórzy mówią, że spo-
łeczności są dla słabych. I ja jestem 
dumny ze swojej słabości. Bo ta słabość 
zachęca mnie, żeby ciągle poznawać 
wspaniałych, fascynujących ludzi i doce-
niać to, co oni robią, uczyć się od nich 
i pozwolić wymieniać myślami. 

SPOTKANIA 
BEZ PLANU – WOLNOŚĆ 
EKSPERYMENTOWANIA 

Skoro wyczerpało nas ciągłe odnajdywanie się 
w różnych kontekstach, ciągła dostępność dla 
innych, nierzadko też presja naszych przeło-
żonych na innowacje, produkcję nowych i kre-
atywnych działań w tym trudnym czasie, może 
czas na wyjście poza dotychczasowe nawyki 
i rozmowę o tym, z czym jako animatorzy się 
zmagamy. Choć dystansujemy się od prostego 
traktowania kryzysu jako szansy, jesteśmy świa-
domi, że czas pandemii dał nam wolność do 
eksperymentowania, próbowania, mierzenia się 
z sytuacjami nowymi, ale też czas na dzielenie 
się dobrem, sprawdzonymi praktykami, rozwią-
zaniami, czas na wsłuchanie się w perspektywy 
innych ludzi. Podczas pandemii ewoluowaliśmy 
w swoim myśleniu i działaniu. 
 Zmiana tego, jak myślimy o sobie, innych, sy-
tuacji, w której jesteśmy, zmienia sposób patrze-
nia na rzeczywistość, która nas otacza. Warto 
przystanąć i pomyśleć, gdzie jesteśmy, dokąd 
zmierzamy i co nam to daje. Ważne jest nie to, 

od czego chcemy się uwolnić, ale to, do czego 
chcemy zmierzać16. 
 Kolejną z dobrych cech ewolucji myślenia 
i działania może być większe przyzwolenie na 
eksperyment, nowe formaty spotkań, w tym 
– obecne także w wypowiedziach praktyków 
i doświadczeniu z animowania grupy Pogawędki 
– spotkania dające uczestnikom przestrzeń swo-
bodnej wypowiedzi. 
 Są to spotkania bez planu. W każdym razie 
bez szczegółowego planu. Nie trzeba organi-
zować webinaru, przygotowywać bogatych ma-
teriałów, dokładnej agendy. To trudne dla uro-
dzonych animatorów-organizatorów. Wystarczy 
dać sobie czas i przestrzeń, pozwolić ludziom 
mówić. Dawać wzmocnienie i dbać o to, żeby 
w miejsce krytyki i wyrażania niezadowolenia 
wprowadzić wspólne szukanie strategii wyjścia 
z kryzysu, które daje poczucie sprawczości. 
 Dlaczego takie spotkania są ważne? Ponie-
waż spotkania w sieci ułatwiają przełamanie się. 
Są osoby, dla których łatwiejsze jest przełama-
nie barier, kiedy dołączają do spotkania online. 
Wtedy mniejsze znaczenie mają obawy związane 
z tym, jak wyglądam, jak mówię, z jakiego ośrod-
ka jestem. Wartością uczestnictwa w spo tkaniu 
będzie zyskanie świadomości, że inni mierzą 
się z podobnymi problemami, że nie różnię się 
znacząco od innych animatorów, także tych 
z dużych miast. Wcześniej dało się zauważyć 
znaczące bariery w spotkaniach tradycyjnych, 
gdy spotykały się osoby z mniejszych i większych 
ośrodków. Paradoksalnie, w czasach kryzysu 
łatwiej nam się spotkać i bliżej nam do siebie.

FUNDAMENTY SIECIOWANIA 

Dzielenie się doświadczeniem kryzysu, które 
doprowadziło do bolesnej diagnozy, było nam 
potrzebne do wskazania fundamentów, na 
których obecnie warto budować współpracę 

16 Ten typ refleksji pojawił się na spotkaniu online „Perspektywa czy przetrwanie? O! to jest pytanie!” z udziałem 
 Małgorzaty Woźny, trenerki, animatorki i coacha. Spotkanie odbyło się 29 września 2020 roku i było częścią cyklu 
 spotkań dla uczestników facebookowej grupy dla animatorów kultury Pogawędki.
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i tworzyć sieci. Doświadczenie pandemii poka-
zało, że fundamentem sieciowania jest dawanie 
sobie wsparcia. Po prostu. Nie model organiza-
cyjny, narzędzia komunikacji, lecz podstawowe 
relacje – wymiana doświadczeń, wzajemne 
inspirowanie, pokazywanie swoich perspektyw.  
To prowadzi do efektu „o, też tak mam, u mnie 
jest podobnie”. Co zachęca do zadawania pytań 
typu: „Jak sobie z tym radzisz?”. W tym upatru-
jemy podstaw współpracy. To nie jest czas na 
długofalowe plany, długoterminowe projekty,  
na tworzenie modeli17.  
 Jak budować długofalowe projekty, gdy 
w każdej chwili reguły gry mogą ulec zmianie? 
Czeka nas odbudowanie zaufania. Także na linii 
dyrektor – pracownicy, organizator – instytucja, 
sektor kultury – państwo. O odbudowie zaufania 
piszą także, w kontekście edukacji kulturowej, 
autorzy raportu Edukacja kulturowa w czasie 
dystansu społecznego. „Wirus szybko nie zniknie 
z naszej świadomości, a zaufanie i empatia będą 
wyjątkowo potrzebne. Wraz z wirusem będą 
nam towarzyszyć obawy i ryzyka w różnych 
sferach życia, w tym w edukacji kulturowej”. 
Dlatego teraz jest czas na wspieranie i na słu-
chanie. Taka praktyka najlepiej przygotuje nas 
na to, co nadejdzie. 
 W tym miejscu chcemy podzielić się rozumie-
niem sieciowania wypracowanym głównie 
podczas koordynacji programu „Sieć kultury” 
(Bardzo Młoda Kultura w województwie pomor-
skim w latach 2016–2020). To procesualne 
i relacyjne ujęcie daje dobry grunt do budowania 
współpracy. Sieciowanie, okiem koordynatorki 
BMK, to przede wszystkim: 

• • długotrwały, płynny proces przezwyciężania 
barier osobowościowych, psychicznych, 
mentalnych, związanych z rozproszeniem 
terytorialnym, kompleksami, peryferyjno-
ścią, homogenicznością, obowiązującymi 
układami czy hierarchicznością;

• • zgoda na przekierowanie z myślenia o rywali-
zacji na współpracę i wsparcie;

• • otwarcie na doświadczanie tego procesu, 
a przez to ciągłe uczenie się od siebie 
nawzajem;

• • umiejętność analizowania sukcesów 
i porażek, wspólne wyciąganie wniosków 
(przeformułowanie „porażek” na proces 
doświadczania siebie i innych w danym 
czasie i przestrzeni – wtedy nie jest ważne 
to, czy i gdzie został popełniony błąd, ale to, 
do czego dążymy);

• • dobrowolne zaangażowanie. Choć sieci 
powstałe w województwie pomorskim BMK 
są otwarte na nowych uczestników, to opie-
rają się na zaangażowaniu ich członków, 
otwartości na wymianę doświadczeń, wza-
jemnym wspieraniu, dzieleniu się wiedzą, 
inspirowaniu, otwartości, gotowości i uważ-
ności na pozostałych uczestników i ich po-
trzeby. Dobrowolność jest wartością, nawet 
jeśli wymaga czasu. Także w tym przejawia 
się procesualność sieciowania. 

Wobec kryzysów, które będą trwały, wskazuje-
my na wartość drobnych działań ad hoc, zaspo-
kojenia potrzeb wygadania się, przegadania, 
pogadania. Być może to jedyny dobry model, 
który pozwala na radzenie sobie z niepewnością 
i otwiera na korzystanie ze wsparcia. 
 „Spotkajmy się na Zoomie, zaplanujmy spo-
tkanie w Teams”. Tak, ale przede wszystkim 
dbajmy o siebie. A rozmawiając, zastanówmy 
się też nad tym, jak sobie pomagać i jak przygo-
tować się na trudne czasy, które nadejdą. 
 Autorzy dziękują Alicji Jelińskiej, Grzegorzowi 
Jędrkowi, Annie Tuderek, Annie Rudnickiej za 
udzielenie wypowiedzi na potrzeby tego tekstu.

17 Chociaż na dalszym etapie modele i wiedza narzędziowa zyskują na znaczeniu. Na przykład informacje zawarte  
 w poradniku Anny Miodyńskiej, zob.: A. Miodyńska, Siła sieci. Krótki poradnik sieciowania dla bibliotek i nie tylko,  
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2020.
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animacja 
w sieci

Projekty z Ogólnopolskiej 
 Giełdy Projektów 2020
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Nie nasza 
bajka
Justyna Prajs  
Anna Berent  
Jabłonowo Pomorskie

Projekt „Nie nasza bajka” powstał w ramach 
programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego „Lato w teatrze”. Autorką pro-
jektu była Justyna Prajs – ówczesna dyrektor-
ka Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Po-
morskim. Koordynatorką i współautorką była 
Anna Berent, a do współpracy zaproszono 
aktorów Teatru w Gardzienicach Dorotę Koło-
dziej i Jana Żórawskiego, a także fotografa 
i filmowca Marcina Kurkusa, autorkę sceno-
grafii i kostiumów Marlenę Smagę-Byrwę, spe-
cjalistkę od wizażu i mody Weronikę Berent 
oraz animatorów: Alicję Tomaszewską, Seba-

stiana Małkowskiego i Karola Małkowskiego. 
Projekt zakładał działania teatralne oparte 
na poszukiwaniu własnej tożsamości, umiejęt-
ności wyrażania własnego „ja” i odnalezienia 
samego siebie we współczesnym świecie. 
Wzięła w nim udział piętnastoosobowa grupa 
młodzieży z Jabłonowa Pomorskiego. 

 Ze względu na czas pandemii postanowili-
śmy przeprowadzić projekt hybrydowo. Część 
zajęć odbywała się online, część w terenie. 
Największą trudnością była dla nas zmia-
na formuły z warsztatów w ośrodku kultury 
na warsztaty online. Obawy mieli zarówno 
uczestnicy, jak i prowadzący. Okazało się 
jednak, że zajęcia w sieci mają wiele dobrych 
stron. Mogą się odbywać w czasie pandemii, 
ograniczając ryzyko zarażenia. Umożliwiają 
też nagrywanie tego, co dzieje się podczas 
warsztatów, dzięki czemu można przeprowa-
dzić analizę wykonywania zadań i uczestnicy 
zajęć mogą zobaczyć samych siebie, co nie 
zdarza się podczas zajęć stacjonarnych. 
 Młodzi ludzie podczas spotkań online 
ćwiczyli swoje umiejętności aktorskie i za-
stanawiali się, jakie potwory współczesności 
destrukcyjnie wpływają na ich życie. Zadanie 
polegało na wyśledzeniu tych potworów, na-
zwaniu ich, sfotografowaniu i przygotowaniu 
spektaklu teatralnego, w obliczu pandemii 
zaprezentowanego w postaci filmu wyświetlo-
nego mieszkańcom Jabłonowa Pomorskiego 
na budynku Centrum Kultury i Sportu. 
 Na podstawie rozmów i wniosków powstał 
scenariusz filmu, stworzony przez Justynę 
Prajs. Pomimo trudnego czasu na projekcję fil-
mu przybyły tłumy, a cisza, która zapadła za-
raz po projekcji, i spontaniczne brawa chwilę 

Warto zaangażować młodych 
ludzi w proces twórczy i dać im 
poczucie sprawczości, a wtedy 

wystarczy iść obok nich 
i wspólnie odkrywać nowe drogi.
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później pokazały nam, że było warto poruszyć 
trudne, ale jakże ważne tematy. Uczestnicy 
projektu wykorzystali w nim swoje doświad-
czenie życiowe i obserwacje społeczne, po-
czynione podczas spotkań z rówieśnikami 
czy nauki w szkole.  
 Zadaniem opiekunów było podążanie za 
grupą, uważne wsłuchiwanie się w ich roz-

mowy i uwagi, a następnie umiejętne prowa-
dzenie uczestników w procesie opisywania 
rzeczywistości. Zaskoczyło nas, że młodzież 
wykorzystała fakt, iż może stanowić o tym, 
jak ma wyglądać projekt i poprowadziła go po 
swojemu. Efekty przerosły nasze oczekiwania. 
 Sesja zdjęciowa, przeprowadzona w po-
łowie projektu, odbyła się w przestrzeniach 

(fot. Stowarzyszenie Podniebni)

Plakaty Centrum Kultury. Czarno-biały fotomontaż
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miejskich wybranych przez młodzież. Hasła, 
które znajdują się na fotografiach, to przesła-
nie uczestników projektu do ludzkości, wyraz 
ich buntu przeciwko zastanej rzeczywistości. 
Zdjęcia te w postaci afiszów zawisły w prze-
strzeni naszego miasteczka, aby zwrócić 
uwagę mieszkańców na zauważone przez 
młodzież problemy i zmusić ich do refleksji 
nad tym, które z potworów zadomowiły się 
w ich życiu tak bardzo, że już nie są zauważa-
ne. Akcja plakatowania miasta odbyła się 
w nocy w przeddzień dnia targowego – tak 

aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć 
afisze. Uczestnicy projektu przygotowali też 
kampanię społeczną w internecie, opatrzoną 
hasztagiem #NieNaszaBajka. Zachęcamy do 
zapoznania się z nią, a także do obejrzenia 
filmu, który powstał w ramach projektu i znaj-
duje się pod linkiem. Może i Ciebie poruszy 
„#NieNaszaBajka”?

(fot. Stowarzyszenie Podniebni) (fot. Stowarzyszenie Podniebni)

https://www.youtube.com/watch?v=tuA1xy55GA4. Może i Ciebie poruszy 
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

 
 
formy

8 spotkań online, 8 spotkań 
w przestrzeni miasta, sesja zdjęciowa

 
niezbędne 
narzędzia

profesjonalny aparat, kamera, kostium, 
program do konferencji online

 
źródło 
finansowania

projekt „Lato w teatrze”

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego – finansowanie projektu

• • Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie 
Pomorskim – grantobiorca

• • Stowarzyszenie Podniebni – 
wykonawca zadania

ilu było 
uczestników 
projektu

15

 
miejsce 
realizacji

sieć internetowa i przestrzeń miasta 
Jabłonowo Pomorskie

niezbędni 
członkowie 
zespołu

reżyser, scenarzysta, fotograf, filmowiec, 
autor kostiumów, makijażystka

okres 
trwania 
projektu

2 tygodnie

• • Justyna Prajs – nauczycielka języka 
polskiego i matematyki, animatorka 
i menedżerka kultury, instruktorka 
ZHP. Organizatorka i koordynatorka 
wielu akcji społecznych i charytatyw-
nych. Założycielka musicalowej Grupy 
Pod Niebem, która działa w Jabłono-
wie Pomorskim od 2016 roku. Autorka 
scenariuszy i tekstów piosenek, reży-
ser spektakli musicalowych. W latach 
2015–2020 dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, 
obecnie naczelnik Wydziału Edu kacji, 
Kultury i Sportu w starostwie powiato-
wym. Autorka i koordynatorka kilku 
projektów mających na celu zachowa-
nie od zapomnienia historii lokalnej: 
„Do korzeni” (2018), „Ocalić od zapo-
mnienia” (2019), „Powrót do przeszło-
ści” (2020), „Nie nasza bajka” (2020). 
 
justyna.prajs@outlook.com

• • Anna Berent – nauczycielka muzyki 
i matematyki. Obecnie wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Brodnicy. Współza-
łożycielka Grupy Pod Niebem, odpo-
wiedzialna za opracowanie muzyczne 
utworów i wszelkie sprawy technicz-
ne. Koordynatorka wielu projektów 
kulturalnych. Współzałożycielka 
Stowarzyszenia Podniebni działają-
cego na rzecz Grupy Pod Niebem.

• • Nie nasza bajka

• • Jabłonowo Pomorskie

JUSTYNA PRAJS, 
ANNA BERENT

https://www.youtube.com/watch?v=tuA1xy55GA4
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Domotwórcy – domowe  
rezydencje artystyczne
Paulina Andruczyk 
Warszawa

Pandemia wywróciła do góry nogami pracę 
wielu osób związanych z kulturą i sztuką. Przy-
niosła wiele niepewności, liczne obawy o to, 
jak działać i co jest najważniejsze w momencie 
globalnej zmiany. Osoby pracujące w instytu-
cjach kultury stanęły przed wyzwaniem prze-
formułowania swojej działalności, przed ko-
niecznością znalezienia nowych sposobów na 
pracę i kontakt z odbiorcami. Grono artystek, 
edukatorów, animatorek kultury i innych osób 
zajmujących się nieetatową pracą twórczą 
z dnia na dzień straciło możliwość wykonywania 
swojej pracy.  
 By móc dalej realizować misję pracy blisko 
mieszkańców – a jednocześnie realnie wesprzeć 
pozbawionych pracy artystów freelancerów – 
animatorki i animatorzy Bemowskiego Centrum 
Kultury opracowali program „Domotwórcy”, czyli 
cykl domowych rezydencji artystycznych. Dzięki 
niemu wspólnie z mieszkańcami Bemowa i twór-
cami zaprzyjaźnionymi z dzielnicą stworzyli 
nowy, pandemiczny program instytucji oraz za-
pewnili pracę osobom, które podczas lockdownu 
bardzo jej potrzebowały. 
 Pracę koncepcyjną nad projektem „Domotwór-
cy” zaczęliśmy w marcu 2020 roku. Nikt z nas 
nie wiedział wtedy, czym jest Zoom, nie dyspo-
nowaliśmy wiedzą i narzędziami do tworzenia 
projektów online. W tym czasie ważne było dla 

nas odnalezienie się w nowej, wirtualnej rzeczy-
wistości i przygotowanie do realizowania projek-
tów w sieci.  
 Projekt rozpoczął się w kwietniu 2020 roku 
cyklem szkoleń i spotkań na Zoomie. Chęć 
udziału w nim (poprzez formularz na stronie 
BCK) wyraziły 32 osoby. Przerosło to nasze 
oczekiwania i utwierdziło w przekonaniu 
o potrzebie tego typu działań animacyjnych 
w sieci. Nie wszyscy zgłoszeni określają się 
mianem artystek/artystów, jednak zajmują się 
twórczymi działaniami w obszarze teatru, filmu, 
fotografii, rękodzieła, ceramiki, malarstwa czy 
animacji kultury. Spotkania miały na celu jak 
najlepiej przygotować ich do przełożenia swo-
ich dotychczasowych pomysłów na późniejsze 
domowe rezydencje w formie online. 
 Pierwsze spotkanie poświęciliśmy integracji 
przyszłych domotwórców. Dla komfortu pracy 
podzieliliśmy ich na dwie grupy po 16 osób. 
Niektórzy mieli już wcześniej kontakt z BCK lub 
ze sobą nawzajem, jednak zdecydowana więk-
szość uczestników do tej pory się nie znała. 
Sieciowanie mieszkańców o podobnych zainte-
resowaniach, wymiana doświadczeń i wzmac-
nianie lokalnego środowiska twórczego są dla 
nas bardzo ważne, szczególnie w kontekście 
współpracy i angażowania mieszkańców 
w funkcjonowanie instytucji.

 Otwierając się 
na mieszkańców, 

wspierając ich 
działania, oddając 

im sprawczość, 
możemy wspólnie 

tworzyć projekty 
zaspokajające 

potrzeby nie tylko 
odbiorców, ale i samej 

instytucji kultury.
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Kolejnym krokiem zbliżającym nas do domotwo-
rzenia był warsztat inspirujący do podjęcia twór-
czych poszukiwań i działań w swoim mieszkaniu, 
domu, najbliższym otoczeniu. Posłużyliśmy się  
przykładami projektów realizowanych zarówno 
współcześnie, jak i w odległej przeszłości. Wspól-
nie przekonaliśmy się, że izolacja i zamknięcie nie 
muszą oznaczać kompletnej blokady twórczej. 
 Następnie przystąpiliśmy do warsztatu narzę-
dziowego. Zaprosiliśmy specjalistkę od nowych 
mediów, by pokazała uczestnikom darmowe 
aplikacje, które mogą pomóc przy realizacji 
rezydencji online, narzędzia internetowe, strony 
z otwartymi zasobami oraz triki pozwalające za-
mienić prywatną przestrzeń w ministudio nagra-
niowe. Staraliśmy się nie narzucać domotwór-
com konkretnych ram ani nie podpowiadać 
gotowych rozwiązań. Zależało nam na pozbyciu 
się myślowych schematów, które zdradzili na 
pierwszym spotkaniu: „jestem nietechniczna”, 
„dla mnie działania w sieci to abstrakcja”, „online 
to się nie uda”. Chcieliśmy, by uwierzyli w swoje 
siły również jako twórczynie/twórcy projektów 
internetowych. 
 Cykl warsztatów zakończyliśmy spotkaniem 
pt. „Od pomysłu do projektu”. Przekazaliśmy 
uczestnikom sposoby na konkretyzowanie wizji 
artystycznych i ubieranie ich w formułę pro-
jektu. Uwrażliwiliśmy ich na zagadnienia takie 
jak: plan realizacji działania, budżet, promocja, 

pomysły na zaangażowanie mieszkańców. Dla 
wielu z nich była to wiedza nowa, a w naszym 
poczuciu uniwersalna i pomocna także przy 
realizacji innych twórczych działań. 
 Po warsztatach uczestnicy programu mieli 
czas na sprecyzowanie swoich pomysłów 
i przesłanie ich do nas w formie prostych for-
mularzy. Nie zakładaliśmy, że każdy musi to 
zrobić, następny etap był kolejnym krokiem dla 
chętnych. Ważna była dla nas przejrzystość 
i transparentność procesu wyboru rezydencji, 
które zrealizujemy. Poinformowaliśmy przy-
szłych domotwórców o najważniejszych kryte-
riach. Zależało nam na tym, by rezydencja była 
dla nich realnym wsparciem w okresie braku 
zatrudnienia, by odbywała się w formie online, 
ale by przewidywała możliwość zaangażowania 
mieszkańców oraz zawierała kontekst lokalny. 
 Spłynęło do nas 16 zgłoszeń, z czego (z uwagi 
na nasze możliwości budżetowe) mogliśmy wy-
brać połowę. Powołaliśmy do tego specjalne jury, 
w którego skład weszli: dyrektor BCK, pracownik 
działu zajęć BCK, reprezentantka mieszkańców, 
animatorzy z Miejsca Aktywności Lokalnej „Dwa 
Jelonki” oraz specjalistka od nowych mediów. 
Każdy z ośmiorga wyłonionych przez jury do-
motwórców otrzymał minigrant w postaci 3 tysięcy 
złotych, wsparcie i opiekę merytoryczną podczas 
realizacji rezydencji online oraz możliwość skorzy-
stania z zaplecza technicznego naszej instytucji. 

Projekt „Wyplecione na Bemowie” (fot. K. Porucznik)
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 Dzięki programowi „Domotwórcy” udało nam 
się wspólnie z lokalnymi artystkami i artystami 
wykreować nowy program Bemowskiego Cen-
trum Kultury. W czerwcu i lipcu złożyły się na 
niego: 

• • cykl landartowych instalacji i wystawa foto-
grafii pt. „Wyplecione na Bemowie” z wykorzy-
staniem recyklingowych dywanów robionych 
przez mieszkańców,

• • teatralne „Bajki o Piesku” dla najmłodszych, 
wykonane w technice pop-up,

• • warsztaty craftywizmu online, czyli haftowa-
nia minitransparentów oraz akcja ich fotogra-
fowania w przestrzeni Bemowa,

• • wirtualne oprowadzanie po wystawie fotogra-
fii pt. „Bądź kreatywnie”,

• • „Widoczki” – akcje performatywne w prze-
strzeniach publicznych z udziałem mieszkań-
ców i lokalnych aktorów,

• • „Bemorymy” – teledysk do rapowanej historii 
dzielnicy, w tworzeniu którego udział wzięli 
mieszkańcy,

• • animacja poklatkowa „Miasto mówi” o wpływie 
architektury i najbliższego otoczenia na samo-
poczucie, szczególnie podczas lockdownu,

• • warsztaty online pt. „Motanie-Gadanie” – spo-
tkania integracyjne dla kobiet, tworzenie sło-
wiańskich laleczek oraz ich wystawa w sieci.

Dzięki domowym rezydencjom artystycznym: 

• • udało nam się nawet w czasie pandemii 
praktykować model ABCD – rozwoju spo-
łeczności z wykorzystaniem zasobów,

• • szybko zareagowaliśmy na zmianę warun-
ków pracy i odpowiedzieliśmy na realne po-
trzeby mieszkańców,

• • wsparliśmy lokalnych twórców i podtrzymali-
śmy kontakt z mieszkańcami działającymi 
w ramach Bemowskiego Centrum Kultury,

• • rozbudowaliśmy środowisko współpracy 
mieszkańców i instytucji,

• • wspólnie stworzyliśmy i zrealizowaliśmy 
nowy program BCK.

Program „Domotwórcy” może być z powodze-
niem realizowany online, na żywo, jak i w formule 
hybrydowej. Sukces pierwszej edycji utwierdza 
nas w przekonaniu o sensowności działań anga-
żujących mieszkańców w prowadzenie instytucji 
kultury. Dzięki temu programowi dostrzegliśmy, 
jaką siłę mogą mieć działania animacyjne w sieci 
i nie wątpimy w to, że razem jesteśmy w stanie 
sprostać każdemu wyzwaniu, jakie postawi przed 
nami rzeczywistość. 

Projekt „Bądź kreatywnie” (fot. A. Smortyś)

Projekt „Craftywizm w czasach zarazy” 
(fot. P. Andruczyk)
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ilu było 
uczestników 
projektu

w działaniach aktywny udział wzięło 
ok. 250 osób, a liczba oglądających 
materiały wideo stale rośnie

okres 
trwania 
projektu

od marca do sierpnia 2020 r.

 
 
formy

4 warsztaty oraz 8 domowych 
rezydencji artystycznych

 
źródło 
finansowania

środki własne Bemowskiego 
Centrum Kultury 

 
najważniejsi 
partnerzy

odbiorcy, głównie mieszkańcy Bemowa

 
uczestnicy 
projektu

32 artystek i artystów, z czego 16 osób 
złożyło projekty domowych rezydencji

 
miejsce 
realizacji

platforma Zoom

 
niezbędne 
narzędzia

rezydencje zakładały aktywny udział 
odbiorców, głównie mieszkańców Bemowa

niezbędni 
członkowie 
zespołu

projekt zorganizował 7-osobowy zespół 
z Działu Animacji Kultury BCK (wśród 
nich koordynatorka, animatorzy-opie-
kunowie rezydencji oraz specjaliści od 
nowych mediów)

BEMOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

• • Warszawa

• • Paulina Andruczyk – animatorka 
kultury, pedagożka teatru, absol-
wentka animacji kultury w Instytucie 
Kultury Polskiej. Łączy doświadcze-
nia teatralne z pracą ze społecz-
nościami lokalnymi. Współpracuje 
m.in. z Instytutem Teatralnym 
im. Z. Raszewskiego, Teatrem 
Węgajty, Teatrem Baj, Staromiej-
skim Domem Kultury. Obecnie jako 
główna specjalistka ds. animacji 
kultury w Bemowskim Centrum Kul-
tury koordynuje działalność Miejsca 
Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”.

• • paulina.andruczyk@bemowskie.pl

• • Domotwórcy – program wsparcia 
dla twórców

https://bemowskie.pl/wydarzenie/domotworcy-program-wsparcia-dla-tworcow/
https://bemowskie.pl/wydarzenie/domotworcy-program-wsparcia-dla-tworcow/
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E-opowieści  
Łaźniaka
Noemi Etush  
Gdańsk

Nowa rzeczywistość wywołana epidemią 
COVID-19, która zmieniła dotychczasowy ład, 
dotknęła również nas – animatorów, koordyna-
torów, kuratorów i dyrektorów instytucji kultu-
ry. Postawiła przed nami zadania, do których 
w większości nie byliśmy przygotowani. Zmu-
siła do zmiany myślenia o kulturze, ale rów-
nież o jej udostępnianiu. Wiosenny lockdown 
spowodował nadprodukcję wydarzeń online 
– zalała nas fala webinarów, dyskusji, warsz-
tatów, które niestety w większości przypadków 
nie były dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Projekt „E-opowie-
ści Łaźniaka” miał stanowić odpowiedź na 
deficyt oferty dostępnej dla osób z niepełno-
sprawnościami sensorycznymi. Postanowili-
śmy stworzyć projekt oparty na istniejących 
zasobach Centrum Sztuki Współczesnej Łaź-
nia – wykorzystaliśmy w tym celu książki dla 
dzieci Dolne Miasto. W Centrum oraz Łaźniak 
w Łaźni, przybliżające najmłodszym zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem instytucji 
kultury oraz lokalną historię dzielnicy Gdań-

ska, w której znajduje się nasza siedziba. 
Tytułowy Łaźniak to maskotka działu edukacji 
naszej instytucji, edukacyjny bohater, który 
od niedawna mieszka w Łaźni. Podsłuchuje 
i podpatruje naszą pracę, aby w przystępny 
sposób tłumaczyć najmłodszym meandry 
sztuki współczesnej. 
 Niezwykle ważnym elementem rozwoju 
każdego człowieka, już od najmłodszych lat, 
jest kontakt z opowieściami. Niestety, w dobie 
ekspansji nowych mediów i rozwijającej się 
kultury obrazkowej wśród dzieci zanika sztuka 
czytania. Ze względu na coraz mniejszą popu-
larność tradycyjnych książek postanowiliśmy 
stworzyć e-opowieści, czyli łaźniowe audio-
booki oraz książki animowane, stanowiące 
uatrakcyjnioną wersję medium książkowego. 
Chcieliśmy, by proponowana forma e-opo-
wieści była środkiem pomiędzy starą i nową 
formą przekazu. Głównym celem projektu było 
nakłonienie najmłodszych odbiorców kultury 
do kontaktu z elektronicznymi i edukacyjnymi 
e-opowieściami Łaźniaka, przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczby materiałów cyfrowych 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami. 
 Decyzję o realizacji projektu podjęliśmy po 
przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych ze 
stałymi odbiorcami naszej oferty edukacyjnej 
– to właśnie dzięki nim postanowiliśmy podjąć 
wyzwanie produkcji dostępnych audiobooków 

 Dostępność oferty nie jest, 
nie powinna i nie musi być 

problemem, wszystko zależy 
od naszego podejścia.
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i animacji. W tym celu stworzyliśmy zespół trój-
miejskich artystów i artystek, w skład którego 
weszli: Aleksandra Kotarska, Radosław Deru-
ba, Magdalena Bochan-Jachimek, Artur Król. 
Konsultacji związanych z polskim językiem 
migowym udzielała Joanna Olejnik, a nasz 
zespół działu edukacji dostosował istniejące 
książki do nowej formy oraz objął pieczę nad 
promocją i koordynacją projektu. Bardzo waż-
nym elementem projektu była promocja, którą 
oparliśmy na spójnej identyfikacji wizualnej, 
wykorzystując w tym celu oficjalne kanały me-
diów społecznościowych, jak również lokalne 
i ogólnopolskie media, których grupy docelo-
we pokrywały się z odbiorcami „E-opowieści 
Łaźniaka”.  
 Największą trudnością, z jaką musieliśmy 
się zmierzyć, było stworzenie produktu, 
który będzie ciekawy dla najmłodszych, 
a jednocześ nie nie spowoduje przebodźco-
wania dzieci w spektrum autyzmu. Niestety, 
zadanie to wydaje się niewykonalne, gdyż 
poziom tolerancji bodźców jest indywidualny 
dla każdej osoby, toteż staraliśmy się znaleźć 
złoty środek pomiędzy zupełnym brakiem 
akcentów a przekoloryzowaniem wizualnym 
i dźwiękowym. Innym wyzwaniem okazała się 
zmiana metod promocji – z pewnym zdumie-
niem zauważyliśmy, że skuteczne dotąd artykuły 

Baner promujący projekt, ilustracja: A. Kotarska

Ilustracja do książki „Łaźniak w Łaźni” 
autorstwa A. Kotarskiej
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sponsorowane, spoty radiowe czy banery 
internetowe nie przynoszą już tak wymiernych 
korzyści. Spowodowało to konieczność prze-
wartościowania dotychczasowego paradygma-
tu promocji i oparcie jej głównie na mediach 
społecznościowych i płatnych kampaniach 
promocyjnych. 
 Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie 
oferty edukacyjnej dostępnej możliwie dla jak 
największej liczby odbiorców, dlatego projekt 
„E-opowieści Łaźniaka” był logicznym następ-

stwem tej idei. Był on dla nas również dużym 
wyzwaniem ze względu na nową formułę udo-
stępniania kultury, wykluczającą z aktywnego 
uczestnictwa naszych odbiorców. Jednakże 
pozytywny odbiór naszych działań spowo-
dował kontynuację projektu i pracę nad udo-
stępnianiem kolejnych książek edukacyjnych 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Ilustracja do książki „Dolne Miasto. W Centrum” autorstwa A. Kotarskiej
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

okres 
trwania 
projektu

maj–październik 2020

 
uczestnicy 
projektu

dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawno-
ściami sensorycznymi oraz ich rodzice, 
opiekunowie, dziadkowie

 
 
formy

2 audiobooki i 2 książki animowane

niezbędni 
członkowie 
zespołu

scenograf, ilustrator, animator, reżyser, 
reżyser dźwięku, realizator i montażysta 
dźwięku, lektor, realizator nagrania PJM, 
osoba migająca, konsultant PJM

 
miejsce 
realizacji

online

ilu było 
uczestników 
projektu

liczba odbiorców wg statystyk w mediach 
społecznościowych: 263 

 
niezbędne 
narzędzia

kamera, komputer z oprogramowaniem 
do obróbki graficznej i dźwiękowej, 
wyposażenie studia nagrań

 
źródło 
finansowania

budżet własny CSW Łaźnia

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Stowarzyszenie 180 stopni – udostęp-
nienie studia nagrań

• • Fundacja Kultury Bez Barier – wsparcie 
merytoryczne

CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

• • Gdańsk

• • Noemi Etush – zastępczyni kierow-
nika Działu Edukacji – koordynator-
ka ds. dostępności w CSW Łaźnia, 
historyczka sztuki. Doktorantka 
w dziedzinie nauk o sztuce w Szkole 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego. Współtwórczyni programu 
„Usłyszeć obraz” oraz „Łaźnia 
dostępna”. Współpracowała 
przy tworzeniu i realizacji projektów 
z trójmiejskimi instytucjami kultury. 
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 
n.etush@laznia.pl 

• • strona internetowa

mailto:office%40laznia.pl?subject=office%40laznia.pl
https://www.laznia.pl/edukacja/e-opowiesci-lazniaka-583/ 
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#wpływamy  
na kulturę 
Anna Fiszer-Nowacka  
Warszawa

Projekt pod nazwą „#wpływamynakulturę” został 
zrealizowany we współpracy z Fundacją ARTE 
w ramach programu „Aktywna warszawska 
młodzież” współfinansowanego ze środków 
m.st. Warszawy.

OPIS PROJEKTU

Projekt „#wpływamynakulturę” to pomysł Biblio-
teki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. War-
szawy na przyciągnięcie uwagi nastolatków, skło-
nienie młodych ludzi do sięgnięcia po ciekawą 
literaturę, promocję czytelnictwa wśród tej grupy, 
zachęcenie ich do korzystania z zasobów nasze-
go obiektu, a także pokazanie sposobu wyraże-
nia siebie i swoich pasji.  
 Wśród młodych wzrasta zainteresowanie 
nowymi mediami, stąd też w naszym zespole 
narodził się pomysł na wykorzystanie tego 
trendu i zaproszenie do współpracy twórców 
popularnych na TikToku. Zależało nam na stwo-
rzeniu inicjatywy zorientowanej na młodych, ich 
potrzeby oraz zainteresowania. Powstała prze-
strzeń, w obrębie której przedstawiliśmy spo-
soby prezentacji myśli, pasji, umiejętności czy 
zainteresowań młodych ludzi zaangażowanych 
w tworzenie ulubionej aplikacji nastolatków, 
jaką jest TikTok. 
 Projekt zakładał spotkania młodzieży na tere-
nie ich placówek oświatowych ze znanymi i lu-
bianymi tiktokerami – miał to być swoisty „TikTok 

tour”. Niestety, nowa rzeczywistość epidemiczna 
wymusiła przeniesienie planów w tryb online. 
Zorganizowaliśmy więc cztery spotkania 
z tiktokerami w mediach społecznościowych 
biblioteki. Każde z nich zakładało prezentację 
premierowego filmu nagranego przez tiktokerów, 
a dzień po premierze nastolatkowie mieli okazję 
osobiście porozmawiać z bohaterami filmów pod-
czas popołudniowego spotkania na Facebooku. 
Do włączenia się w projekt zachęcaliśmy również 
rodziców nastolatków, którzy z dużym zaintereso-
waniem śledzili informacje na naszych profilach 
społecznościowych. 

CEL PROJEKTU

Naszym założeniem było pokazanie młodzieży, 
że biblioteka to nie tylko półki z książkami i ko-
jarząca się z nimi nuda, ale też wiele ciekawych 
warsztatów realizowanych w różnych grupach 
docelowych, również wśród młodzieży. Zale-
żało nam na wywołaniu interakcji z młodymi 
ludźmi, która nie tylko wyzwoli chęć przyjścia 
do nas czy też włączenia się w proponowane 
inicjatywy. Spotkania miały przyciągnąć uwagę 
nastolatków i zachęcić ich do korzystania z za-
sobów biblioteki. Czy to się udało?  
 Każdy z młodych artystów prezentował włas-
ną interpretację literackiej wizji książek, które 
miały wpływ na jego życie. Każdy na swój spo-
sób wyrażał siebie i nawiązywał dialog ze swoimi 
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fanami. Właśnie to w tym projekcie było najbar-
dziej urzekające i inspirujące.  
 Projekt stanowił próbę dotarcia do młodych 
i wejścia z nimi interakcję, i to się udało. Nadal 
natomiast warto rozważać kolejne formy promo-
wania czytelnictwa z innowacyjnym, być może 
indywidualnym przekazem do młodych, by 
zachęcić ich do pozostania w bibliotece i aktyw-
nego uczestniczenia w jej działaniach.  
 Nasza biblioteka to miejsce spotkań, do któ-
rego chce się wracać. Nie tylko z książkami, ale 
przede wszystkim z ludźmi, ich pasjami, nie-
zwykłymi wydarzeniami. Nieustająco będziemy 
podejmować działania i wspierać przedsięwzię-
cia promujące najbardziej znaczące zjawiska 
literatury. To nasz priorytet. 

ODBIORCY PROJEKTU

Grupą docelową projektu była młodzież 
w przedziale wiekowym ok. 9–15 lat, czyli 
grupa, która najczęściej sięga do popularnej 
wśród nastolatków aplikacji TikTok. Odbiorcy 
projektu to tzw. pokolenie Z, czyli młodzi ludzie 
urodzeni w XXI w., których centrum życia sta-
nowi smartfon oraz media społecznościowe. 
Szybko konsumują i tworzą wszelakie treści, 
są przyzwyczajeni do feedu z mediów społecz-
nościowych. Czerpią wzorce z internetu, nie 
z prawdziwego życia, a także pragną przynale-
żeć do jakiejś wirtualnej grupy. To, co ich pobu-
dza do działania, to głównie rozrywka 
– w ich języku typowy fun.  
 Według danych z 2020 roku TikTok ma ponad 
800 milionów aktywnych użytkowników i jest 
siódmą najpopularniejszą platformą społeczno-
ściową. To ulubiona aplikacja nastolatków 
w wieku 9–15 lat, która w jednym narzędziu 
łączy to, co najlepsze w innych mediach spo-
łecznościowych – formę wideo z YouTube’a, 
feed i reakcje odbiorców z Facebooka oraz filtry 
i efekty z Instagrama. Warto zwrócić uwagę na 
to, że daje więcej – jego krótka forma – wideo – 
wymaga kreatywności i klarowności przekazu, 
a częste hashtagi sugerują atrakcyjne tematy 
tiktoków. 

WSPÓŁPRACA I ZAANGAŻOWANIE

Działania podjęliśmy we współpracy z Fundacją 
ARTE w ramach programu „Aktywna warszaw-
ska młodzież” współfinansowanego ze środków 
m.st. Warszawy. Wśród znanych i lubianych tik-
tokerów, którzy wzięli udział w projekcie, znaleźli 
się Sebastian Kowalczyk – profesjonalny tancerz, 
twórca własnej marki odzieżowej Na Luzie,  zało-
życiel  grupy Artystycznipl zrzeszającej w jednym 
miejscu gros znanych polskich tiktokerów, Roxa-
na Orłowska – tancerka o niezwykłym zapale do 
swojej pasji, właścicielka grupy tanecznej Exotic 
Girls, Ula Kornelia Woźniak – związana z jedną 
z międzynarodowych marek, Krystian Ziętkowski 
– zainteresowany modą, modelingiem i aktor-
stwem, Paulina Paola – studentka Warszawskiej 
Szkoły Reklamy na kierunku wizaż i charaktery-
zacja, Mans Vechess, a właściwie Ahmed Mans 
Vechess (Ciapur) – aktor i model. 

FAKTYCZNE DOTARCIE DO ODBIORCÓW

Zasięg projektu to ponad 67 tysięcy odbiorców. 
Aktywność wykazało 1,5 tysiąca odbiorców. 
Zasięgi wydarzenia przekroczyły 16 tysięcy 
odbiorców; informacja o projekcie dotarła do 
12 tysięcy osób na portalach społecznościowych 
tiktokerów. To więcej niż szacowaliśmy. 

KROK PO KROKU 

Pierwotnie założyliśmy zorganizowanie w placów-
kach bibliotecznych czterech spotkań z najbar-
dziej rozpoznawalnymi parami polskich tiktoke-
rów: Sebastian, Ciapur, Roxana, Paula promowali 
swoje spotkania w bemowskich szkołach. Projekt 
reklamowaliśmy również w lokalnej prasie i me-
diach społecznościowych. Pandemia zmusiła nas 
do modyfikacji projektu. Bardzo zależało nam, 
aby w tej niełatwej rzeczywistości nie zostawić 
młodych ludzi samych i nie rezygnować z pomy-
słu. Przenieśliśmy spotkania do rzeczywistości 
wirtualnej. Ostatecznie zaprosiliśmy młodzież na 
cztery sobotnie majówki – na kanale YouTube 
opublikowaliśmy filmy przygotowane przez tikto-

 Projekt pokazuje, 
jak wykorzystać 

popularną aplikację do 
nawiązania interakcji 

i zainspirowania 
młodego człowieka do 
sięgnięcia po książkę. 
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kerów specjalnie dla młodych. Następnie umożli-
wiliśmy młodym odbiorcom czat, podczas którego 
mogli swobodnie porozmawiać.

UCZESTNICY

Nasi odbiorcy podczas spotkań dowiedzieli się, 
jakie książki inspirują tiktokerów, po jaką lekturę 
sięgają, dlaczego warto czytać, jakie wzorce 
można czerpać z literatury. Poznali też bibliote-
kę jako miejsce nowoczesne, z którego zaso-
bów warto korzystać. Dzień po premierach na 
YouTubie każdy z młodych ludzi miał możliwość 
wirtualnie porozmawiać z bohaterami filmików 
podczas czatu na bibliotecznym Facebooku. 
Mógł również wziąć udział w konkursie, które-
go pytania dotyczyły książek prezentowanych 
przez tiktokerów. 

TRUDNOŚCI I ZASKOCZENIA 

Próba zderzenia środowiska literacko-bibliotecz-
nego z klimatem młodych okazała się niemałym 

wyzwaniem. Każdy z młodych artystów prezen-
tował własną interpretację książek, które miały 
wpływ na ich postawy życiowe; każdy miał rów-
nież własny sposób wyrażania myśli. 

REZULTATY

W projekcie wykorzystaliśmy nową technologię 
do promowania czytelnictwa, dzięki czemu udało 
się zmienić wizerunek biblioteki i przełamać ste-
reotyp, że tylko bibliotekarz lub nauczyciel mówi 
o literaturze! Projekt dał też nam siłę do konty-
nuowania działań. Chcemy tworzyć właśnie taki 
przekaz, kulturę dla młodych. 

FINAŁ I PRZYSZŁOŚĆ

Po sukcesie spotkań z tiktokerami w bemow-
skiej bibliotece powstał projekt „#ZainspirujSię”. 
Najbardziej znani polscy tiktokerzy nagrywają 
etiudę, do której użytkownicy TikToka przygotują 
film-duet.
 Aplikacja TikTok wzbudza w młodych ludziach 
zaufanie i dlatego coraz więcej osób z niej ko-
rzysta. Jednym z powodów jest funkcja duetu, 
jedna z najbardziej kreatywnych kategorii – wi-
deo należy przygotować tak, by zaplanować 
możliwe interakcje z osobą, której nie ma obok 
nas, dołączający do duetu musi zaś idealnie 
zdążyć z czasem reakcji. 
 Chcemy zachęcić młodych do komunikowania 
się poprzez film, dać im możliwość niesztampo-
wego myślenia, którego w obecnych czasach 
tak potrzebują. Zależy nam, aby w dzisiejszym 
szumie informacyjnym mogli usłyszeć i wyrazić 
siebie, inspirować się innymi i spojrzeć na świat 
z różnej pespektywy. Wszystko z książką 
i w odniesieniu do wartości przekazywanych 
w literaturze. Konkurs na duety jest kontynuacją 
majówkowych e-spotkań z tiktokerami. Kilkudzie-
sięciotysięczne zasięgi spotkań online oraz liczne 
maile na adres biblioteki stały się inspiracją do 
kontynuacji przedsięwzięcia w nowej formie.

Grafika projektu #WpływamyNaKulturę, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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12 tysięcy odbiorców na portalach 
społecznościowych tiktokerów

 
najważniejsi 
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niezbędni 
członkowie 
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Fundacja ARTE

koordynator projektu, grafik, PR-owiec
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organizowało 
projekt

3

 
uczestnicy 
projektu

młodzież w wieku  9–15 lat 

 
 
formy

10 spotkań online oraz 1 spotkanie 
w placówce oświatowej

 
źródło 
finansowania

Fundacja ARTE w ramach programu 
„Aktywna warszawska młodzież” 
współfinansowanego ze środków 
m.st. Warszawy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W DZIELNICY BEMOWO 
M.ST. WARSZAWY

• • Warszawa

• • Anna Fiszer-Nowacka – dyrektor 
biblioteki, którą z pasją modernizu-
je, poprawia jakość korzystania 
z zasobów, wprowadza nowe usługi 
i rozwiązania, pracuje nad zwięk-
szaniem liczby czytelników i osób 
zainteresowanych korzystaniem 
z oferty biblioteki. 
 
a.fiszer@e-bp.pl

• • playlista projektu na YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4khI2QIGZQPh3BbhFCiQKDSxHOH201ZS
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Wideopamiętnik  
z czasów kwarantanny
Paulina Pohl 
Gdynia

„Mnie to w ogóle nie dotyczy”. „Czuję się jak 
w filmie apokaliptycznym”. „Nie jest tak fajnie, 
jak miało być”. „Straciłam zupełnie poczucie 
czasu”. „Wolność musimy oddać kiedyś, na pe-
wien czas. Żeby inni ludzie nie zginęli przez to”. 
„Chcę zmienić swoje postępowanie na lepsze: 
dla otoczenia, dla natury, dla świata, nawet 
dla ludzi”. To tylko kilka wypowiedzi z „Wideo-
pamiętnika z czasów kwarantanny” – projektu, 
który w okresie wiosennego lockdownu zreali-
zował Dom Filmowy. Animatorzy kultury filmowej 
z Trójmiasta – Kryspin Pluta i Paulina Pohl od 
dwóch lat współtworzą z młodzieżą z Gdyni 
inicjatywę łączącą działalność filmową, edu-
kacyjną i społeczną. Na co dzień realizujemy 
warsztaty filmowe we współpracy ze szkołami. 
Uczymy najmłodszych nie tylko tego, jak mą-
drze oglądać filmy, ale przede wszystkim tego, 
jak je tworzyć. Wraz z ogłoszeniem stanu epi-

demicznego w Polsce i zawieszeniem pracy 
szkół zdecydowaliśmy się przenieść działania 
do internetu. Byliśmy w stałym kontakcie z mło-

dzieżą. Wiedzieliśmy, że młodzi mają poczucie, 
iż zostali pozostawieni samym sobie, odczu-
wają duży stres spowodowany izolacją, brakiem 
ruchu, świeżego powietrza, kontaktów z rówie-
śnikami, e-lekcjami i odroczonymi terminami eg-
zaminów. Zastanawialiśmy się, jak ich wspierać 
w tym trudnym okresie. Mając świadomość, jak 
ważna jest filmowa rejestracja tego niepowta-
rzalnego okresu, zaprosiliśmy młodzież z całej 
Polski do realizacji filmu online. Na ogłoszenie, 
które umieściliśmy w mediach społecznościo-
wych w formie wideo, odpowiedziało ponad 
50 osób z całej Polski w wieku od 11 do 18 lat. 
Młodzi ludzie byli gotowi podzielić się z nami 
swoimi przemyśleniami na temat pandemii 
i skutków, jakie na nich wywiera. 
 Od początku pracy nad „Wideopamięt-
nikiem…” mieliśmy świadomość, że nasze 
działania będą wyglądać zupełnie inaczej niż 
zwykle. Nie zmontujemy ekipy filmowej, młodzi 
nie spróbują swoich sił w roli reżyserów, sce-
narzystów, operatorów kamery, dźwiękowców. 
Konieczne było stworzenie bardzo jasnej 
i spójnej struktury i autorskiej wizji warsztatów 
filmowych online. Na początek wysłaliśmy 
wszystkim uczestnikom szczegółową instrukcję, 
jak samodzielnie nagrywać filmiki. Znalazły 
się w niej wytyczne dotyczące tego, jak stwo-
rzyć perfekcyjny kadr, zadbać o dobre światło, 
dźwięk i obraz, a także jak przesłać do nas 
filmy w dobrej jakości. Następnie postawiliśmy 
przed uczestnikami konkretne zadania. 

 Twórzmy, spotykajmy się 
i wspierajmy młodych! 

Pomagajmy kreować przestrzeń, 
w której ich głos będzie miał 

szansę wybrzmieć pełną mocą.
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Młodzież miała pokazać m.in., co robi w cią-
gu dnia w trakcie przymusowej kwarantanny. 
Najważniejszym elementem były jednak odpo-
wiedzi na pytania, które im zadawaliśmy. Co 
trzy dni wszyscy uczestnicy otrzymywali od nas 
plansze z czterema zagadnieniami. Ich zada-
niem było samodzielne nagranie telefonem lub 
kamerką w komputerze filmiku z odpowiedziami 
i przesłanie go do nas w ciągu 24 godzin. Za-
częliśmy od podstawowych zagadnień związa-
nych z pojawieniem się koronawirusa w Polsce, 
by następnie przejść do tematów dotyczących 
zdalnego nauczania. Obserwowaliśmy, jak po-
czątkowa euforia związana z tzw. koronaferia-
mi zmienia się w smutek i frustrację tym, że nie 
można wyjść z domu bez osoby dorosłej. Przez 
kolejne tygodnie naszej wspólnej pracy prze-
chodziliśmy do coraz trudniejszych i bardziej 
filozoficznych tematów. Pytaliśmy młodzież, 
za co i komu są wdzięczni, kiedy według nich 
człowiek powinien się radować, a kiedy martwić, 
czy wreszcie – czym jest dla nich wolność. 

W nagraniu „Wideopamiętnika...” wzięło udział pięćdziesięcioro młodych ludzi 
z całej Polski w wieku 11–18 lat

Na co dzień Dom Filmowy realizuje warsztaty filmowe 
z młodzieżą w gdyńskich szkołach (fot. P. Pohl)
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Od marca do czerwca zgromadziliśmy kilka-
dziesiąt godzin materiału filmowego, z którego 
powstało 12 odcinków „Wideopamiętnika…”. 
Dostępne na kanale YouTube Domu Filmowego 
filmy mają nie tylko wartość dokumentalną. Po-
ruszają uniwersalne i ważne dla młodych ludzi 
tematy, więc z powodzeniem sprawdzą się jako 
materiał dydaktyczny dla nauczycieli i punkt 
wyjścia do dalszych dyskusji z młodymi. 
 Najważniejszym aspektem naszej pracy 
z młodzieżą było budowanie relacji. Codziennie 
rozmawialiśmy z uczestnikami projektu, zachę-
cając ich do kreatywnego działania podczas 
przebywania w domu. Powołaliśmy do życia 
facebookową grupę #ZostańwDomuFilmowym, 
na której cały czas animujemy działania edu-
kacji filmowej online. Zachęcamy młodych do 
oglądania i tworzenia swoich filmów. 

 11-letnia Hania z Sosnowca w swoim wideo-
pamiętniku mówi, że chciałaby podziękować 
koronawirusowi za to, że nauczył nas doceniać 
to, co mamy. Okres pandemii postawił przed 
nami nowe wyzwania – zdalnej pracy z mło-
dzieżą, wspierania i zapewnienia im platformy 
do tego, by mogli wypowiadać się własnym 
głosem. Dostrzegając potencjał tych działań, 
kontynuujemy prace nad realizacją „Wideopa-
miętnika z czasów kwarantanny” w wymiarze 
międzynarodowym. Do tej pory zgromadziliśmy 
wypowiedzi dzieci i młodzieży z Litwy, Włoch, 
Brazylii, Peru, Iranu, Indii oraz Maroka. Stara-
my się o fundusze, które pozwolą na stworze-
nie z tych materiałów pełnometrażowego filmu 
dokumentalnego.  

12 odcinków „Wideopamiętnika...” jest dostępnych na kanale YouTube Domu Filmowego
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projektu

marzec–październik 2020 r.
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projektu

dzieci i młodzież
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edukator filmowy, filmowiec montażysta, 
pedagog 

 
źródło 
finansowania

Miasto Gdynia

 
niezbędne 
narzędzia

telefon komórkowy, komputer

 
miejsce 
realizacji

internet

ilu było 
uczestników 
projektu

50 osób

 
najważniejsi 
partnerzy

Miasto Gdynia (finansowanie, promocja 
projektu)

 
 
formy

• • 3 miesiące stałego kontaktu 
z uczestnikami

• • około 25 godzin nagranego materiału
• • 8 plansz z zadaniami filmowymi
• • 12 odcinków „Wideopamiętnika…”

DOM FILMOWY 
(FUNDACJA INICJATYW 
TWÓRCZYCH FORDEWIND)

• • Gdynia

• • Dom Filmowy to pierwsze w Polsce, 
innowacyjne miejsce współtworzo-
ne z młodymi ludźmi, łączące 
działalność filmową, edukacyjną 
i społeczną. Nasze hasło to: 
tworzenie, spotkanie, wspieranie 
młodych. Łącznie stworzyliśmy 
z młodzieżą ponad 150 filmów, które 
można oglądać na naszym kanale 
YouTube. Prowadzimy warsztaty 
filmowe z młodzieżą szkolną, która 
w ich trakcie tworzy film na każdym 
jego etapie. 

• • domfilmowy.com 
kanał Domu Filmowego 
na YouTubie

http://www.domfilmowy.com 
https://www.youtube.com/channel/UCOwcf4OZSPM-o_Dn7rBXvZA
https://www.youtube.com/channel/UCOwcf4OZSPM-o_Dn7rBXvZA
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Filmowe gminne  
opowieści
Agata Hofelmajer-Roś  
Psary

Projekt „Filmowe gminne opowieści” powstał 
z potrzeby połączenia we wspólnych działaniach 
dwóch środowisk: dzieci w wieku od 8 do 12 lat 
oraz działaczek i działaczy z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Górze Siewierskiej. W czasie roz-
mów pracowników ośrodka kultury z tymi osoba-
mi okazało się bowiem, że brakuje im wspólnych 
spotkań, podczas których mogliby ze sobą prze-
bywać i dzielić się swoim doświadczeniem.  
 Koncepcję projektu stworzyły Agata Hofelma-
jer-Roś, pracowniczka Gminnego Ośrodka Kul-
tury Gminy Psary, i Ewa Borysewicz – reżyserka 
filmów animowanych. Twórczynie idei projektu 
działają w obszarze filmu i edukacji filmowej. 
Naturalne zatem było dla nich, by projekt oprzeć 
na działaniach związanych z filmem i animacją 
kulturalną. 
 W miejscu realizacji projektu, czyli w gminie 
Psary w województwie śląskim, czynnie działają 
członkinie i członkowie różnych kół gospodyń 
wiejskich. Jedno z nich ma ponad stuletnią tra-
dycję. Podczas realizacji projektu można było 
dotrzeć do osób, które przystępowały do orga-
nizacji kilkadziesiąt lat temu w wieku kilkunastu 
lat. Dzięki temu można było znaleźć punkty 
wspólne pomiędzy nimi a młodymi uczestnikami 
projektu. Film i metodę pisania scenariusza 
wykorzystałyśmy jako narzędzie do pozyskania 
informacji o przeszłości osób z KGW. Z kolei for-
ma filmowa wydała nam się również ciekawa dla 
młodych ludzi, którzy mając bazę historyczną, 

mogli sami stworzyć swój film z naszą pomocą 
w czasie warsztatów. 
 Projekt realizowałyśmy w sieci. Warsztaty 
z animacji poklatkowej, spotkania młodych ludzi 
i osób z KGW odbywały się poprzez platformę 
internetową do prowadzenia webinariów. 
Do rejestracji rozmów używałyśmy dyktafonu, 
dzięki czemu powstała główna ścieżka dźwię-
kowa w filmie. Między spotkaniami uczestniczki 
i uczestnicy z grupy młodych sami tworzyli frag-
menty filmowe. Każda osoba z tej grupy otrzyma-
ła pocztą pakiet z materiałami do animacji: lalki 
bohaterów do samodzielnego złożenia, kolorowe 
kartony i inne elementy służące do stworzenia 
scenografii w filmie. Na ten pomysł wpadła Ewa. 
Dzięki temu animacje realizowane w różnych 
warunkach miały tak samo wyglądających 
bohaterów. Założyłyśmy też grupę dyskusyjną, 
na której umieszczałyśmy wskazówki techniczne 
i wszystkie materiały warsztatowe. Premiera filmu 
oraz wernisaż wystawy również odbyły się online 
– podczas transmisji na żywo. Publikacja pod-
sumowująca projekt Pamiątka filmowa – krok po 
kroku funkcjonuje jedynie w sieci i jest dostępna 
jako e-podręcznik. 
 Projekt miał na celu stworzenie działania 
animacyjnego, w którym wspólnie mogły uczest-
niczyć dwie grupy: młodzi i osoby starsze. Dzięki 
temu młodsi mogli dowiedzieć się o działaniach 
związanych z zachowaniem i kultywowaniem 
tradycji realizowanych przez osoby starsze w ich 
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miejscu zamieszkania, z kolei seniorzy stawali 
się żywym źródłem wiedzy o tych działaniach, by 
można było trafić z nią do konkretnej grupy osób. 
 Do udziału w projekcie zaprosiliśmy członkinie 
i członków z KGW w Górze Siewierskiej, jednego 
z najstarszych kół gospodyń wiejskich w gminie 
Psary, oraz osoby w wieku od 8 do 12 lat miesz-
kające i uczące się w tej samej gminie. Grupę 
uczestniczek i uczestników projektu stworzyło 
10 osób w wieku od 8 do 12 lat i 3 osoby z KGW. 
Młodsze osoby kręciły filmy, a starsze spotykały 
się w czasie wywiadów oraz udostępniały swoje 
archiwa fotograficzne na potrzeby projektu. 
 Rekrutację do projektu prowadziliśmy, korzy-
stając z pomocy szkół oraz pracowniczek lokal-
nych ośrodków kultury w gminie Psary. Z kolei 
informację o jego rezultatach wysyłaliśmy pocztą 
elektroniczną do ośrodków kultury, szkół i innych 
miejsc zainteresowanych wykorzystaniem publi-
kacji o stworzeniu filmu animowanego na bazie 
lokalnych historii. Premierę filmu zorganizowali-
śmy online w czasie transmisji na żywo na kanale 
społecznościowym. 

 Rekrutacja do projektu nie była łatwa ze 
względu na ograniczenia wprowadzane w czasie 
pandemii. Projekt musieliśmy przenieść do sieci, 
co mogło spowodować wykluczenie niektórych 
uczestników ze względu na brak odpowiedniego 
sprzętu technicznego. Pomogły nam bliskie 
relacje z rodzicami uczestniczek i uczestników 
regularnych zajęć animacyjnych odbywających 
się w ośrodkach kultury. Dzięki nim trafialiśmy 
z informacją bezpośrednio do dzieci i młodzieży. 
 Tematyka projektu dotyczyła lokalnej tradycji, 
której depozytariuszami są członkinie i członko-
wie kół gospodyń wiejskich w gminie, oraz spo-
sobów i prób jej zachowania wraz z ponownym 
wprowadzeniem do pamięci zbiorowej lokalnej 
społeczności. 
 Należało opracować: tematykę warsztatów 
z animacji poklatkowej; materiały warsztatowe 
do danej techniki, jaką była animacja płaska 
wycinankowa; zapewnić dostęp do internetowej 
platformy warsztatowej, przygotować materiały 
warsztatowe i dostarczyć je uczestnikom; odbyć 
rozmowy z członkiniami i członkami z KGW, przy-
gotować i zapewnić niezbędny sprzęt techniczny. 
 Korzystaliśmy z: 

• • Zooma – jako internetowej platformy do pro-
wadzenia warsztatów i spotkań, ale w wersji 
płatnej ze względu na ograniczenia czasowe 
wersji bezpłatnej,

• • grupy dyskusyjnej,
• • kont użytkowników i poczty internetowej,
• • bezpłatnej aplikacji Stop Motion Studio,
• • poczty tradycyjnej do przesyłania pakietów 

i zaproszeń,
• • telefonów komórkowych do tworzenia ani-

macji,
• • portalu społecznościowego do transmisji 

online,
• • aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania 

filmów. 

Uczestniczki i uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat 
samodzielnie, na bazie wskazówek przekaza-
nych w czasie warsztatów, przygotowywali 
swój plan filmowy i ujęcia filmowe. Korzystali 
z własnych telefonów komórkowych i komputerów 

Ożywianie tradycji 
lokalnej może 

odbywać się również 
poprzez jej nową 

interpretację przez 
osoby, które ją poznają 

i się nią zachwycą 
na tyle mocno, 

że stanie się 
inspiracją do twór-

czych działań.

(fot. A. Hofelmajer-Roś)



55

w celu realizacji zdjęć do filmu. Pracowali na 
darmowej aplikacji do tworzenia filmów. Tak 
przygotowane materiały przesyłali później do 
reżyserki – Ewy Borysewicz, która montowała je 
w jeden film. Do Ewy należało też prowadzenie 
warsztatów, przygotowanie i opracowanie mate-
riałów-szablonów postaci do animacji oraz rozpi-
sanie scenariusza podczas warsztatów. Osoby 
z KGW natomiast udostępniły swoje archiwalne 
fotografie oraz wzięły udział w spotkaniu, w cza-
sie którego opowiadały o swojej działalności 
w KGW.  
 Trudności techniczne powstały w momencie 
przesyłania materiałów nagranych za pomocą 
telefonów do organizatorów. Pliki okazywały się 
zbyt duże, niektórzy uczestnicy nie mieli skrzynek 
mailowych i nie można było przesłać materiałów 
tą drogą. Trudno było też przesłać/zgrać pliki na 
komputer i dopiero później przekazać je organi-

zatorom warsztatów. Tutaj bardzo przydała się 
nam grupa dyskusyjna oraz kontakt i pomoc ze 
strony rodziców. 
 Zaskoczyła nas pozytywnie jakość filmów. 
Mimo że ich twórcy musieli radzić sobie sami 
w swoich domach, ich realizacje okazały się 
naprawdę pomysłowe i starannie wykonane. 
Poszczególne sceny realizowane osobno przez 
każdą/każdego z uczestniczek/uczestników dało 
się połączyć w jeden spójny obraz i ciąg nar-
racyjny. Niektórzy zrobili nawet więcej niż dwie 
przypisane sceny. 
 Uczestnicy projektu poznali członkinie i człon-
ków koła gospodyń wiejskich, nauczyli się posłu-
giwać aplikacją do tworzenia animacji poklatkowej, 
stworzyli film, przyczynili się poprzez podzie-
lenie się swoją historią do stworzenia pamiątki 
filmowej o działaniu lokalnej społeczności.

(fot. A. Hofelmajer-Roś)
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niezbędni 
członkowie 
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reżyser filmowy, edukator filmowy

okres 
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projektu

czerwiec–październik 2020 r.

 
niezbędne 
narzędzia

platforma do prowadzenia warsztatów 
online, telefony komórkowe, komputery

 
źródło 
finansowania

• • grant Kultura-Interwencje 2020
• • środki własne Gminnego Ośrodka 

Kultury Gminy Psary

ilu było 
uczestników 
projektu
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uczestnicy 
projektu

uczestniczki i uczestnicy w wieku 
od 8 do 12 lat

 
miejsce 
realizacji

gmina Psary, woj. śląskie

 
najważniejsi 
partnerzy

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Góry Siewierskiej

 
 
formy

6 zajęć online

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY GMINY PSARY

• • gmina Psary, woj. śląskie

• • autorki: 
Agata Hofelmajer-Roś 
Ewa Borysewicz

• • Agata Hofelmajer-Roś – współau-
torka projektu, prezes Fundacji dla 
Filmu i Fotografii. Współpracowała 
z Filmoteką Śląską przy opracowy-
waniu filmowych i fotograficznych 
zbiorów archiwalnych. Obecnie 
prowadzi edukację filmową oraz 
blog o kinie dla młodego widza 
– kinodzieci.info. Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na projekt „Patrz Bajtel” 
i „Filmowe piegi Pana Kleksa”.  
 
promocja@gok.psary.pl

• • dokumentacja projektu: 
e-publikacja Pamiątka filmowa 
– krok po kroku

http://kinodzieci.info
http://www.patrzbajtel.kinodzieci.info
http://gok.psary.pl/index.php/strona-glowna/aktualnosci/967-filmowa-e-publikacja-juz-jest-dostepna
http://gok.psary.pl/index.php/strona-glowna/aktualnosci/967-filmowa-e-publikacja-juz-jest-dostepna
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Pieśni Cieśli  
od kuchni 
Agnieszka Zielonka-Mitura  
Suszec

„Pieśni Cieśli” to śląska telenowela muzyczna. 
Rozpoczęła się w kwietniu 2020 roku, a kiedy 
się skończy? Nie wiadomo! 
 Pomysł na jej nagrywanie narodził się 
z konieczności przeniesienia działań do sieci. 
Tematyka była oczywista, bo połączenia kul-
tury ludowej z nowoczesnością od dawna nas 
zachwycają. Inspiracje do działania były dwo-
jakie. Z jednej strony, w 2018 roku wydaliśmy 
śpiewnik Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe 
Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmien-
nych Mariana Cieśli, zawierający niemal 1200 
utworów. Wywołał on duże poruszenie w mu-

zycznym świecie, jednak dla osób nieznających 
nut był tylko pięknym wydawnictwem. Z drugiej 
strony – z okazji jubileuszy naszych zespołów 
śpiewaczych Mizerowianki, Radostowianki 
i Pogodna Jesień chcieliśmy zorganizować latem 
2020 roku duże plenerowe widowisko, oparte 
właśnie na pieśniach ze śpiewnika. Miało wziąć 

w nim udział ok. 200 wykonawców – grających 
i śpiewających mieszkanek i mieszkańców naszej 
gminy. Z powodu pandemii stało się to jednak 
niemożliwe. 
 Nasza muzyczna telenowela jest więc od-
powiedzią na te zagadnienia, ale też swoistym 
remedium na smutne i szare dni. Można w niej 
usłyszeć to, co jest zapisane w śpiewnikach. 
Można znaleźć hołd dla zbieraczy i auten-
tycznych wykonawców pieśni. Można odkryć 
zabawę formą i swoisty, nieco popkulturowy 
kolaż. Nagrywana z przymrużeniem oka, ale 
też zawierająca solidną dawkę wiedzy o minio-
nych czasach, uczy i bawi. Jest doskonałym 
przykładem łączenia tradycji z nowoczesnością 
i odnajdywania dla nich wspólnego, czasem 
nieco szalonego języka. 
 „Pieśni Cieśli” są kierowane przede wszyst-
kim do dorosłych i starszej młodzieży – zarów-
no do miłośników kultury ludowej, jak i wielbi-
cieli jej nowoczesnych aranżacji, w tym do osób 
kochających muzykę, ale nieznających nut. Od-
biorcami telenoweli są przede wszystkim osoby 
śledzące stronę GOK Suszec na Facebooku. 
Każdy odcinek ma od kilkuset do kilkunastu 
tysięcy wyświetleń. 
 W przypadku „Pieśni Cieśli” do współtwo-
rzenia projektu została zaproszona młoda, 
charyzmatyczna i sympatyczna animatorka 
kultury i śpiewaczka ludowa – Kasia Dudziak, 

 Przepis na długofalowe 
działania artystyczne 

w internecie? Nieco szalony 
pomysł + nietuzinkowy 

wykonawca + radość tworzenia!
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związana z zespołami Pokrzyk, Rube Świnie  
i Krzikopa. To właśnie ona odpowiada za wybór 
pieśni, kształt poszczególnych odcinków i ich 
realizację, podczas gdy fabułę telenoweli przy-
gotowuje i opisuje Agnieszka Zielonka-Mitura 
z suszeckiego GOK. 
 Kolejne odcinki są publikowane raz w tygo-
dniu. „Pieśni Cieśli” są nastawione głównie 
na odbiór bierny, jednak poza pieśniami zawie-
rają ciekawostki o historii, kulturze i muzyce 
ludowej, uczą śpiewu i gry, wyjaśniają niezro-
zumiałe już często pieśni. Projekt nie tylko 
popularyzuje wiedzę o muzyce ludowej, ale 
też zachęca do zabawy i własnych poszuki-
wań, uczy domowego muzykowania. Bo do 
wykonania takiej pieśniczki nie trzeba więcej 
niż trochę dobrych chęci, kilku kuchennych 
naczyń i sprzętów, własnych rąk czy drobnych 

(fot. K. Dudziak, Archiwum GOK Suszec)

(fot. K. Dudziak, Archiwum GOK Suszec)
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(fot. K. Dudziak, Archiwum GOK Suszec)

instrumentów perkusyjnych lub kalimby. Stan-
dardowo niezależne od siebie i niepowiązane 
ze sobą pieśni tutaj ułożone są w swoistą 
opowieść o barwnym i odważnym, ale też 
trudnym życiu młodej Ślązaczki z początku 
XX wieku. Kipiąca od emocji i śmieszna nar-
racja opowieści nawiązuje do klasycznej tele-
noweli. Ta pełna miłosnych uniesień, zwrotów 
akcji i dwuznaczności historia czasem bez-
pośrednio wynika z tekstu pieśni, a czasem 
jest z nią powiązana luźniej. Nie da się jednak 
zaprzeczyć, że ta podwójna w pewnym sen-
sie narracja ciekawi, a zabawa formą ma już 
sporą rzeszę fanów. W całym przedsięwzięciu 
widać też naszą – autorek – radość tworzenia. 
To ważne, bo dzięki temu cały projekt staje 
się autentyczny i wypływa z nas, a nie jest 
sztucznie narzuconą formą.  

 Śląska telenowela muzyczna wciąż trwa, 
choć początkowo miała mieć pięć odcinków. 
Po szybkich obliczeniach okazało się, że pie-
śni wystarczy na około… 21 lat, czyli jakieś 
112 sezonów! Tak, tak, to nie żarty! Kiedy 
jednak zakończymy już naszą produkcję, to 
chcielibyśmy wydać to monumentalne dzieło 
jako suplement do wspomnianego wcześniej 
śpiewnika. Mamy nadzieję, że przygotowany 
materiał będzie bawił i cieszył również wtedy, 
gdy zapomnimy o pandemii.

(fot. K. Dudziak, Archiwum GOK Suszec)
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nastoletni i dorośli użytkownicy internetu

filmy w serwisie YouTube

okres 
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od kwietnia 2020

 
źródło 
finansowania

środki własne GOK w Suszcu

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

pomysłowość, śpiew, znajomość nut, 
granie na instrumentach, nagrywanie 
i montaż filmów, łatwość pisania

ilu było 
uczestników 
projektu

od kilkuset do kilkunastu tysięcy odsłon 
każdego filmu

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SUSZCU

• • ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 
 
dk@kulturasuszec.pl

• • Agnieszka Zielonka-Mitura – 
animatorka kultury, miłośniczka 
regionalizmu i łączenia starego 
z nowym. Od 10 lat realizuje projek-
ty o kulturze i sztuce w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu. 
 
aga@kulturasuszec.pl

• • Kasia Dudziak – wokalistka, instru-
mentalistka, performerka, graficzka. 
Od 20 lat związana ze śpiewem 
i muzyką klasyczną i tradycyjną, 
członkini zespołów Krzikopa, 
Rube Świnie, Pokrzyk. 
 
dudziak.kat@gmail.com

• • Link do projektu

mailto:dk%40kulturasuszec.pl?subject=
https://kulturasuszec.pl/piesni-ciesli/
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Projekt edukacyjny  
dla młodzieży  
„Piątki Pileckiego”
Marzenna Szymańska  
Warszawa

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Piątki Pilec-
kiego” powstał z potrzeby chwili. Wszyscy zo-
staliśmy „uwięzieni” w domach, odizolowani, 
bez możliwości wspólnego działania. 
 Odwołując się do postaci patrona naszego 
Instytutu – Witolda Pileckiego, postanowiliśmy 
stworzyć projekt bazujący na wartościach, 
którym rotmistrz poświęcił życie. Działaliśmy 
w innych warunkach, przede wszystkim w cza-
sach pokoju, ale zainspirowały nas metody pra-

cy konspiracyjnej rtm. Pileckiego. Podczas 
II wojny światowej tworzył on ruch oporu, zawią-
zując małe grupy, tzw. piątki. Grupy nie znały 
się wzajemnie, jednak wszystkie realizowały po-
dobne cele, wszystkim zaprzysiężonym w nich 
członkom przyświecała ta sama idea. 

 W kwietniu 2020 roku zaprosiliśmy młodzież 
w wieku 13–18 lat do zawiązywania pięciooso-
bowych grup, tzw. piątek Pileckiego. Aby je 
stworzyć w dobie izolacji, młodzież posłużyła 
się komórkami, platformami internetowymi, 
e-mailami itp. Piątka mogła zostać założona 
przez grupę znajomych z jednej klasy, z podwór-
ka itp. Poprosiliśmy, aby nadali nazwę swojej 
grupie i przysłali nam jej uzasadnienie. Raz 
w tygodniu (nieprzypadkowo w piątki) przesyłali-
śmy piątkom zadania do realizacji. Dla uczestni-
ków projektu stworzyliśmy zamkniętą grupę 
na Facebooku, gdzie publikowali swoje realizacje 
kolejnych zadań. Wybrane realizacje zamiesz-
czaliśmy na naszej stronie internetowej, gdzie 
są one dostępne do dziś w zakładce „Projekty”.  
 Zadania dotyczyły najnowszej historii Polski, 
wymagały pracy zespołowej i rozwijały po-
stawy wdzięczności, solidarności czy służby. 
Zależało nam, aby „wielką historię” poznawać 
przez pryzmat lokalny, wsłuchując się w losy, 
często szerzej nieznanych, krewnych i znajo-
mych piątkowiczów. W ramach realizacji zadań 
otrzymaliśmy bardzo ciekawe historie lokalnych 
działaczy i przodków uczestników projektu. 
Zdarzało się, że życie dopisywało potem 

„Piątki Pileckiego” bazowały 
na postawach, którym wierny 

był nasz patron: wdzięczności, 
solidarności, służbie, a przede 

wszystkim na współpracy.
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własny scenariusz, jak np. w przypadku opi-
sanej w jednym z zadań działaczki ze Związku 
Polaków na Ukrainie, z którą młodzież zdołała 
przeprowadzić wywiad, zanim - kilka miesięcy 
później - zmarła. Ta rozmowa była jedną z jej 
ostatnich. Dobrze, że udało się ją utrwalić. 
 Działanie piątek bazowało na trzech filarach: 
pracy historycznej, społecznej i rozwoju osobi-
stym. Piątki przygotowywały różnorodne formy 
wypowiedzi: powstały prezentacje, wiersze, 
opowiadania, komiks czy nawet słuchowisko 
radiowe.

 Dwa zadania przygotowaliśmy do realizacji 
w parach piątek i było to niezwykle ciekawe 
doświadczenie. Jako że w projekcie brały udział 
grupy z całej Polski oraz grupy polonijne, połą-
czenie zespołów w pary okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Młodzież miała poszukać punktów 
stycznych i różnic między swoimi miejscami 
zamieszkania, przedstawić wybrane historyczne 
obiekty i miejsca. Zadanie polegało na opowie-
dzeniu o wydarzeniach szczególnie ważnych, 
uczestnicy mieli przedstawić cechy charak-
terystyczne i fakty szerzej nieznane, bazując 

Grafika projektu „Piątki Pileckiego”, Instytut Pileckiego
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na historii i współczesności. Powstały bardzo 
ciekawe prezentacje, zawierające wiele nie-
oczywistych informacji i ciekawostek z różnych 
dziedzin, np. kulinarnych (kto wie, co to pulki?). 
Okazało się też, że grupa z Gdańska i grupa 
z Odessy znalazły wiele punktów wspólnych. 
 Dla uczestników przygotowaliśmy spotkania 
z ekspertami dotyczące pozyskiwania źródeł 
w sieci i prawa autorskiego, pod koniec czerwca 
odbyło się też seminarium podsumowujące. 
W projekcie udział wzięło kilkanaście piątek  
z różnych zakątków Polski i dwie grupy polonijne. 
 Projekt zakończyliśmy wraz z końcem roku 
szkolnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas 
certyfikaty. 
 Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo pozy-
tywnym odzewem. Pojawiły się głosy zachęty, 

aby ją kontynuować, dlatego zdecydowaliśmy się 
przygotować wakacyjny konkurs dla rodzin, 
bazujący na „Piątkach Pileckiego”, bez ogra-
niczeń wiekowych, gdzie daną piątkę mogła 
stworzyć rodzina lub grupa przyjaciół. 
 Jednocześnie doświadczenia wyniesione 
z realizacji „Piątek Pileckiego” zostały wykorzy-
stane podczas przygotowywania projektu edu-
kacyjnego, który będzie realizowany na terenie 
USA i Kanady. 
 We wrześniu 2020 roku ruszyła druga edycja 
„Piątek Pileckiego” dla młodzieży. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej 
Instytutu Pileckiego. 
 Wszyscy uczestnicy „Piątek Pileckiego” 
otrzymali tytuł Strażnika Pamięci o rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim.

Piątka polonijna z Odessy opisuje podobieństwa swoich rodzin z rodziną Pileckich

Grafika projektu „Piątki Pileckiego”, Instytut Pileckiego

https://instytutpileckiego.pl/en
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uczestnicy 
projektu

młodzież (13–18 lat)

miejsce 
realizacji

internet

najważniejsi 
partnerzy

Dział Promocji Instytutu Pileckiego

ile osób 
organizowało 
projekt

3 osoby: Marzenna Szymańska, 
Karolina Kolbuszewska, 
Michał Gawriłow

okres 
trwania 
projektu

od kwietnia do końca czerwca 2020

formy

9 zadań, 2 seminaria

źródło 
finansowania

projekt własny Instytutu

niezbędne 
narzędzia

projekt realizowany był w całości 
wirtualnie, przy użyciu komputerów, 
z wykorzystaniem Facebooka, stron 
i platform internetowych

INSTYTUT PILECKIEGO

•• Warszawa

•• Marzenna Szymańska – animator
kultury, fotograf i pedagog. Pracuje
w Dziale Projektów Instytutu
Pileckiego. Stypendystka MKiDN.
Założycielka Falenickiego Forum
Fotograficznego „FotoFalenica”
zrzeszającego prawie 500 miłośni-
ków fotografii z tzw. linii otwockiej.

m.szymanska@instytutpileckiego.pl
marzenna.szymanska@gmail.com

•• Strona projektu

https://instytutpileckiego.pl/pl/projekty/piatki-pileckiego-projekt-edukacyjny-dla-mlodziezy
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Cykl edytonów 
kobiet sztuki
Julia Szot  
Celina Strzelecka 
Wrocław

Kolektyw Kariatyda to nieformalna grupa osób, 
które łączy fascynacja sztuką i chęć dzielenia się 
wiedzą o sztuce. Symbolem grupy jest kariatyda 
– grecka podpora architektoniczna w formie ko-
biecej figury, dźwigającej na swojej głowie ciężar
budowli. Kariatyda w odsłonie kolektywu na gło-
wie podtrzymuje książki – symbol wiedzy, w lewej
ręce trzyma maszynę do pisania, a w prawej –
symbol globalnego ruchu Art+Feminism.

Aktywność grupy koncentruje się wokół pisa-
nia w Wikipedii artykułów dotyczących polskich 
artystek wizualnych, kuratorek, aktywistek, archi-
tektek, filmowczyń, muzealniczek i innych kobiet 
związanych ze światem sztuki, które dotychczas 
nie miały tam swojego biogramu. Poprzez swoją 
działalność grupa popularyzuje edytowanie Wi-
kipedii, zwiększa świadomość dysproporcji w za-
kresie wiedzy o dokonaniach kobiet i mężczyzn, 
a także dąży do zmniejszenia tych nierówności. 
Celem kolektywu jest uczynienie kobiet i ich hi-
storii widzialnymi.

KOLEKTYW A WIKIPEDIA

Kolektyw organizuje edytony, czyli maratony 
pisania artykułów w Wikipedii. Są to cykliczne, 
otwarte spotkania, podczas których rozwijamy 
się w sztuce pisania, doskonalimy w tworzeniu 
dobrych, encyklopedycznych artykułów, a tak-
że szkolimy nowe osoby, które chcą przyłączyć 

się do naszej działalności. Aktywność kolek-
tywu opiera się na zasadach wyznaczonych 
przez Wikipedię, tzw. pięciu filarach. Dążymy 
do tego, by nasze artykuły spełniały kryteria 
encyklopedyczności, merytoryczności, obiek-
tywności i neutralności.

WYPEŁNIANIE LUK GENDEROWYCH

Wikipedia jest obecnie jednym z głównych źródeł 
informacji, jednak często nie są one satysfakcjo-
nujące: bywają błędne lub niepełne. Jednym 
z ważnych problemów jest tzw. gender gap – 
niedobór treści na temat kobiet oraz niewielka 
liczba kobiet edytujących hasła. Wikipedię może 
współtworzyć każdy, jednak do tej pory byli zaan-
gażowani w to głównie mężczyźni i większość ha-
seł omawiała dokonania mężczyzn. Wśród osób 
piszących hasła w polskiej Wikipedii jest tylko 
dziesięć procent kobiet. Szacuje się również, 
że w jej zasobach zaledwie co piąte hasło biogra-
ficzne dotyczy kobiet.

WOLONTARIUSZKI WIKIWIEDZY

Poprzez edytowanie Wikipedii wspieramy proak-
tywne postawy kobiet, wzmacniamy poczucie 
siły i sprawczości. Budujemy odpowiedzialność 
za współtworzenie otwartej bazy informacji 
i dzielimy się wiedzą. Nasze działania służą 
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podnoszeniu kompetencji cyfrowych. Uczestnicz-
kii uczestnicy projektu uczą się wyszukiwania 
informacji, selekcji źródeł i poprawnego cytowa-
nia. Zdobywamy wiedzę na temat digitalizacji, 
multimediów w bibliotekach cyfrowych, wytwa-
rzania i udostępniania skanów grafik i fotografii. 
Pozyskujemy zdigitalizowane dzieła sztuki 
i ilustrujemy nimi nasze artykuły. Wspierając ideę 
wolnej wiedzy i wolnego dostępu, wszystkie na-
sze materiały graficzne, fotografie czy prezenta-
cje publikujemy na wolnych licencjach Creative 
Commons, zwiększając świadomość na temat 
korzystania i dystrybucji legalnych zasobów.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KULTURY

Kolektyw Kariatyda wpisuje się w program 
GLAM-Wiki, inicjatywę współpracy instytucji kul-
tury z Wikipedią. Rozwinięcie anglojęzycznego 
skrótu GLAM to: Galleries, Libraries, Archives 
and Museums (galerie, biblioteki, archiwa 
i muzea). Grupa współpracuje z wrocławskimi 
instytucjami, takimi jak: Muzeum Pana Tade-
usza, Muzeum Architektury, Muzeum Współ-
czesne Wrocław czy BWA Wrocław. Dzięki 

naszym partnerom edytony często są organizo-
wane w przestrzeniach instytucji sztuki i kultury.

EDYTONY W TRAKCIE PANDEMII

Pandemia nieco wpłynęła na nasz tryb pracy, 
czyniąc go bardziej skutecznym. Samo edytowa-
nie Wikipedii jest aktywnością w świecie wirtual-
nym, jednak w związku z ograniczeniami nasza 
działalność w jeszcze większym stopniu prze-
niosła się do internetu. W zależności od sytuacji 
edytony odbywają się zdalnie lub w formie hybry-
dowej – spotkaniom stacjonarnym towarzyszą te 
internetowe. Od momentu przejścia na tryb onli-
ne do warsztatów i maratonów zaczęły dołączać 
osoby z całej Polski. Sytuacja ta nauczyła nas, 
że niezależnie od pandemii nawet przy okazji 
spotkań na żywo dobrze jest stworzyć równole-
głą możliwość połączenia się z nami przez sieć.

Edyton zorganizowany w Café Księgarnia Tajne Komplety, 
(fot. C. Strzelecka), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Edyton zorganizowany w Muzeum Pana Tadeusza 
we Wrocławiu, (fot. C. Strzelecka), CC BY-SA 4.0, 
Wikimedia Commons
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DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE KOLEKTYWU

Zajmujemy się sztuką w różnych wymiarach. 
Mamy też bardziej artystyczne potrzeby eks-
presji, których nie zaspokaja edytowanie Wi-
kipedii. Z tego powodu stworzyłyśmy zin, arty-
styczny zeszyt, który zawiera treści o kobietach 
kultury i edytowaniu Wikipedii przez kobiety. 
W formie zdigitalizowanej można go pobrać 
w każdej chwili z Wikimedia Commons. 

OTWARTOŚĆ GRUPY

Kolektyw Kariatyda jest grupą otwartą. Dołą-
czają do nas osoby zainteresowane kulturą 
i sztuką, pasjonatki i pasjonaci poszczególnych 
zagadnień, studenci i studentki kierunków hu-
manistycznych, społecznych i artystycznych. 
Zapraszamy każdego, kto pragnie podnieść 
swoje kompetencje cyfrowe i umiejętności edy-
cyjne. Każdy sam decyduje o stopniu swojego 
zaangażowania, ma możliwość współorganiza-
cji edytonów. Do Kolektywu zgłaszają się z pro-
pozycjami współpracy nowe osoby i instytucje, 
których cele pokrywają się z naszymi. Otwar-
tość grupy umożliwia komfortowe opuszczanie 
jej i włączanie się w jej działania ponownie. 
Wynika to z wolontariackiej formuły tworzenia 
Wikipedii oraz z pracochłonności procesu edy-
cji – stawiamy na indywidualne zarządzanie 
czasem wolnym i energią.

EFEKTY

W samym 2020 roku kariatydy napisały ponad 
80 artykułów, a w edytonach uczestniczyło po-
nad 60 osób. Projekt dokumentujemy na stronie 
w Wikipedii – Wikiprojekt:GLAM/Kolektyw Karia-
tyda, na której można znaleźć informacje 
o grupie, spis wydarzeń, podpisy uczestniczek 
i uczestników, a także listy zawierające propozy-
cje brakujących haseł, przygotowywanych każdo-
razowo na kolejne spotkania.

Wyobrażamy sobie świat, w którym każdy 
ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, jaką ma 

zawierać Wikipedia. Pragniemy, aby znalazła się 
w niej również – w proporcjonalnym zakresie 

– wiedza o kobietach.

Artystyczny zin „Brawo, girls” stworzony przez Kolektyw 
Kariatyda podczas warsztatu prowadzonego przez oficynę 
wydawniczą Dzikie Przyjemności, przy użyciu techniki 
riso. Treści zawarte w zinie dotyczą kobiet sztuki oraz 
edytowania Wikipedii przez kobiety: Karolina Dzimira-Za-
rzycka, Laura Jerzak, Ola Matczyńska, Zośka Reznik, 
Gosia Rzerzycha, Celina Strzelecka, Basia Szczepańska, 
Julia Szot (współpraca: Dominika Łabądź, Joanna 
Synowiec), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Edyton zorganizowany w Muzeum Pana Tadeusza 
we Wrocławiu, (fot. C. Strzelecka), CC BY-SA 4.0, 
Wikimedia Commons
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ile osób 
organizowało 
projekt

początkowo 7 osób

okres 
trwania 
projektu

od początku 2019 roku

 
niezbędne 
narzędzia

komputer z dostępem do internetu

 
uczestnicy 
projektu

osoby zainteresowane kulturą i sztuką, 
pasjonatki i pasjonaci poszczególnych 
zagadnień, osoby zainteresowane 
podniesieniem swoich kompetencji 
cyfrowych

 
miejsce 
realizacji

Wrocław, internet

ilu było 
uczestników 
projektu

od początku 2020 roku – ponad 100 osób

 
 
formy

16 edytonów

 
najważniejsi 
partnerzy

Wikimedia Polska, Muzeum Architektury 
i Muzeum Współczesne Wrocław

• • Wrocław

• • Kolektyw Kariatyda zawiązał się na 
początku 2019 roku we Wrocławiu. 
Zapoczątkowało go siedem kobiet 
związanych akademicko z historią 
sztuki, kulturoznawstwem, antropo-
logią kulturową i Akademią Sztuk 
Pięknych: Karolina Dzimira-Zarzycka, 
Laura Jerzak, Zofia Reznik, Mał-
gorzata Rzerzycha-Myśliwy, Celi-
na Strzelecka, Barbara Szczepańska 
i Julia Szot. 
 
kolektyw.kariatyda@gmail.com

• • Strona projektu

KOLEKTYW KARIATYDA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Kolektyw_Kariatyda
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100 wyzwań  
na stulecie  
obrony Płocka
Joanna Banasiak  
Płock

Dyrektor zoo na drabinie mierzy jesiotra, mu-
zycy orkiestry symfonicznej piją herbatę przy 
pomniku Piłsudskiego, a prezydent miasta 
przytula się do drzewa. Swoimi „osiągnięciami” 
chwalą się na Facebooku i zbierają lajki. 
A wszystko po to, by uczcić setną rocznicę 
obrony Płocka przed najazdem bolszewickim. 
 Chcieliśmy w Książnicy stworzyć projekt skie-
rowany do szerokiego grona odbiorców, trwają-
cy przez cały rok 2020, projekt edukacyjny 
traktujący doniosłą rocznicę bez zbędnego pa-
tosu. Tak narodził się pomysł na „100 wyzwań 
na stulecie obrony Płocka”, czyli propozycja stu 
zadań tematycznie związanych z rocznicą.  
 Tematów do wyzwań szukaliśmy w archiwal-
nych numerach „Kurjera Płockiego”, regionalnych 
publikacjach, internecie. Niektóre pomysły na-
suwały się same: zapal świeczkę, złóż kwiaty… 
I dobrze, bo takie tradycyjne formy uczczenia 
pamięci też są potrzebne. Inne rodziły się z cza-
sem. Wyszliśmy z założenia, że historia to suma 
zwykłych dni, dlatego zadania nawiązują nie 
tylko do czasu wojny, ale też do całego okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. W polece-
niach wspominamy więc modę na tango, połowy 
jesiotrów w Wiśle czy furczkę i klipę – tradycyjne 
dziecięce zabawy. Kilka zadań propaguje po-

stawy proekologiczne. Są takie, które promują 
aktywność fizyczną, oraz takie, które zachęcają 
do aktywności społecznej. I oczywiście zadania 
związane z czytelnictwem (jesteśmy wszak bi-
blioteką). Niektóre miały zwrócić uwagę na fakt 
pomijania udziału kobiet w historycznych wyda-
rzeniach. Jedno nosi tytuł „Kulejąca herstoria”. 
Wielość poleceń i ich różnorodność miały dawać 
odbiorcy poczucie wolności wyboru, zarówno 
tematyki działań, jak i formy ich wykonania oraz 
nakładu czasu i wysiłku.
 Wymiernym efektem naszych starań stał się 
plakat, który zawisł we wszystkich płockich szko-
łach, instytucjach kultury, miejscach użyteczności 
publicznej. W założeniu osoby indywidualne, ale 
również całe rodziny, grupy znajomych (liczyliśmy 
też na nauczycieli i uczniów) miały wybierać zada-
nia i realizować je w dogodnym dla siebie czasie.  
 Aby wzbogacić projekt merytorycznie, stwo-
rzyliśmy (publikowany na stronie internetowej 
i profilu na Facebooku) cykl „Sto dni do chwały”. 
Każdego dnia (od 11 maja do 18 sierpnia – dnia 
obrony) publikowaliśmy wycinki z archiwalnej 
prasy opatrzone merytorycznym komentarzem. 
Posty dotyczyły działań wojennych i przygoto-
wań do obrony miasta, ale również codziennych 
spraw mieszkańców. 
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 Projekt ruszył w lutym 2020 roku. W marcu 
zamknięto szkoły, instytucje przeszły w tryb 
pracy zdalnej, zostaliśmy w domach, miasto 
zamarło. Na pewien czas zamarł również nasz 
projekt. Plakat wisiał w miejscach przez nikogo 
nieodwiedzanych. 
 Lockdown sprzyjał aktywności w sieci. Prze-
niosło się tam życie towarzyskie i kulturalne. 
Popularne stały się internetowe wyzwania. 
Postanowiliśmy to wykorzystać, tym bardziej 
że nasz projekt już w wersji „analogowej” zakła-
dał podejmowanie wyzwań. Spodobała nam się 
formuła rozrywki, której przypisany jest szczytny 
cel. Nasz projekt wystartował w tej właśnie ka-
tegorii – zrób coś przyjemnego, baw się dobrze, 
a jednocześnie propaguj ważną ideę. 
 Stworzyliśmy własną wersję internetowego 
wyzwania. Co tydzień nominujemy jedną osobę, 
instytucję czy stowarzyszenie do wykonania 
wskazanego zadania. Na krótkim nagraniu, 
które publikujemy w każdy piątek na facebook-
owym profilu, dyrektor Książnicy Joanna 

Jeśli chcesz odnieść 
sukces, zaufaj uczestnikom 

projektu, ich wyobraźnia 
i inwencja potrzebują tylko 

impulsu. Dzięki temu 
świętowanie historycznych 

rocznic staje się atrakcyj-
nym wyzwaniem, a nie 

tylko obowiązkiem.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta podjął wyzwanie nr 54, robiąc okolicznościowe selfie (fot. Archiwum Urzędu Miasta)
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Banasiak ogłasza nominację. Nominowana oso-
ba po wykonaniu zadania i udokumentowaniu 
go ma prawo wyzwać kolejną do jednego ze stu 
zadań. Aby zapewnić projektowi szeroki odzew, 
nominujemy osoby rozpoznawalne w mieście, 
mające wielu znajomych lub obserwujących na 
facebookowych profilach oraz mającymi, koniecz-
ny w tej zabawie, dystans do siebie. Zaczęliśmy 
od nominowania prezydenta miasta Andrzeja 
Nowakowskiego. Wyzwanie zostało podjęte 
i zrealizowane. I zaczęło się. Kolejnymi wyzwa-
nymi byli przedstawiciele świata kultury, polityki, 
całe instytucje i stowarzyszenia, płoccy pasjo-
naci. Komentarze i lajki zostawiane pod postami 
świadczą o atrakcyjności projektu. Prywatne 
i publiczne udostępnienia poszerzają zaś grono 
odbiorców. 
 Słowo „wyzwanie” w tytule naszego projektu 
okazało się prorocze. Internetowy challenge 
zaangażował setki wykonawców i odbiorców. 
Wyzwolił aktywność i interakcję. Pozwolił uczcić 
historyczną rocznicę w sposób nieszablonowy. 
Jednocześnie zespół Książnicy stanął przed 
wyzwaniem rzuconym przez pandemię. Wy-
zwanie zostało podjęte, a projekt zyskał nową 
formę, nowych odbiorców i zasięg, którego 
wcześniej się nie spodziewaliśmy.

Projekt Książnicy Płockiej „100 wyzwań
na stulecie obrony Płocka” to internetowy 

challenge dla każdego. To sposób na pozna-
wanie historii poprzez podejmowanie 

nieszablonowych wyzwań. To sto zadań dla 
aktywnych, kreatywnych, dla tych, którzy 
chcą uczcić bez patosu ważną historyczną 

rocznicę i lepiej poznać swoje miasto.

Co tydzień nagrywamy krótki filmik z nowym wyzwaniem
(fot. Archiwum Książnicy Płockiej)

Muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej podczas wyzwania nr 65 piją herbatę z Marszałkiem Piłsudskim, 
czyli w dobrym towarzystwie (fot. Archiwum Płockiej Orkiestry Symfonicznej)
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ile osób 
organizowało 
projekt

10

 
miejsce 
realizacji

Płock, internet

 
niezbędne 
narzędzia

kamera, mikrofon, aparat fotograficzny

niezbędni 
członkowie 
zespołu

pasjonat historii, grafik, operator kamery, 
montażysta

 
uczestnicy 
projektu

osoby aktywne w sieci, początkowo 
płocczanie – później zasięg poszerzał się

 
 
formy

posty na Facebooku ilustrowane 
zdjęciami, filmikami

okres 
trwania 
projektu

cały rok 2020

 
źródło 
finansowania

budżet własny Książnicy Płockiej

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Urząd Miasta Płocka – patronat nad 
projektem i promocja, a także realizacja 
wyzwań

• • HERstoria Płocka – udział w tworzeniu 
zadań, zwłaszcza tych, które przypo-
minają o roli kobiet w historii

• • lokalne media: prasa, radio, telewizja – 
patronat medialny i promocja

ilu było 
uczestników 
projektu

społeczność zgromadzona na profilu 
Książnicy licząca niemal 3,5 tysiąca osób

KSIĄŻNICA PŁOCKA 
IM. WŁADYSŁAWA 
BRONIEWSKIEGO

• • Płock 
 
sekretariat@ksiaznicaplocka.pl

• • Joanna Banasiak – koordynator 
projektu, dyrektorka Książnicy Płoc-
kiej, edukatorka kultury, polonistka. 
Z pasji i zamiłowania społecznicz-
ka, instruktorka ZHP, pasjonatka 
historii Płocka i nie tylko. Ma szczę-
ście do ludzi, którzy chcą i potrafią 
działać. 
 
joanna.banasiak@ksiaznicaplocka.pl

• • profil Książnicy Płockiej 
na Facebooku 
strona Książnicy Płockiej

https://www.facebook.com/KsiaznicaPlocka
https://www.facebook.com/KsiaznicaPlocka
https://www.ksiaznicaplocka.pl
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Szekspir  
na trawie 
Anna Jach  
Oleśnica

Projekt „Szekspir na trawie” został zrealizowany 
przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy 
w formie online jako kontynuacja warsztatów 
teatralnych dla młodzieży i pracy nad spektaklem. 
Dzięki zaangażowaniu instruktorki Anny Rakow-
skiej i grupy młodych pasjonatów tworzących 
młodzieżowy Teatr Paradoks powstał wideoperfor-
mance teatralny „Otello online”, którego premiera 
odbyła się na kanale YouTube instytucji.

TEATR PARADOKS

Od 2017 roku przy MOKiS w Oleśnicy działa 
młodzieżowa grupa teatralna Teatr Paradoks, 
założona przez aktorkę i instruktorkę teatralną 
Annę Rakowską. Efektem warsztatów jest 
przygotowywany co roku spektakl teatralny. 
Instruktorka zainteresowała młodzież twórczo-
ścią Szekspira i wspólnie poszukują zawartych 
w dramatach uniwersalnych treści, które odno-
szą do współczesności. Dla tych młodych osób 
teatr to pasja.

ZMIANA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

Zamknięcie instytucji w marcu 2020 roku prze-
rwało przygotowania do spektaklu „Otello”. Przy-
musowa izolacja i zdalna nauka były trudnym 
czasem dla młodych ludzi. Tęsknili za warszta-
tami i wspólną pracą nad spektaklem, a my 
(instruktorka i koordynatorka) czułyśmy potrze-
bę wyjścia im naprzeciw, podtrzymania relacji 

z nimi i kontynuacji tego, co zostało przerwane. 
Działania stacjonarne były niemożliwe, pojawił 
się więc pomysł na wykorzystanie sieci.  
 Ideą projektu było wsparcie młodzieży, a także 
kontynuacja przerwanej pracy nad spektaklem 
w nowej formie. W chwili, gdy instytucje kultury 
zostały zamknięte, postanowiłyśmy wykorzystać 
twórczo możliwość przebywania w parkach, la-
sach i na łąkach. Nawiązałyśmy też w ten sposób 
do teatru elżbietańskiego, który w pierwotnej 
formie był niezadaszony.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt był realizowany od kwietnia do czerwca 
2020 roku. Pierwszym etapem było rozpisanie 
przez instruktorkę dotychczasowego scena-
riusza na monologi dla każdego z ośmiorga 
młodych aktorów. Następnie uczestnicy projektu 
w trakcie indywidualnych, zdalnych prób pra-
cowali nad postaciami, nad techniką wiersza 
klasycznego, doborem kostiumu, sytuacji 
i aranżacji w przestrzeni. Kolejnym etapem 
był wybór miejsca, które korespondowałoby 
z treścią sceny i nagranie opracowanego mono-
logu telefonem komórkowym. Nagrania zostały 
później profesjonalnie zmontowane w formie 
wideoperformance'u teatralnego. 
 Wykorzystanie do pracy nad spektaklem sie-
ci i smartfonów było początkowo wyzwaniem. 
Obawiałyśmy się, czy warsztaty teatralne mogą 
w ogóle się odbyć w formie online. Uczestnicy 
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świetnie się jednak odnaleźli, a indywidualne 
spotkania z instruktorką pogłębiały pracę 
nad rolą i wzbogacały ich warsztat aktorski 
o nowe umiejętności. Dużym atutem było także 
dostosowanie godzin spotkań do czasu nauki 
uczestników.

WARTO PRZEMYŚLEĆ

Monologi zostały nagrane smartfonami, bo 
taki był zamysł, jednak w trakcie postprodukcji 
i obróbki filmowej było dużo pracy związanej 
z różną jakością tych nagrań. Bez profesjonalnej 
pomocy jakość filmu mogłaby być niezadowa-

Jeśli masz wokół 
zaangażowanych ludzi, 

każda przeszkoda może 
być dla Was nową 

możliwością działania.

Członkowie Teatru Paradoks oraz ich instruktorka 
(fot. A. Jach)

Scena z przedstawienia, Otello i Desdemona (fot. A. Jach)
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lająca, dlatego w przypadku realizacji takiego 
projektu dobrze jest zadbać o profesjonalny 
sprzęt nagraniowy i osobę, która potrafi całość 
zmontować. 
 Nasza grupa była już zgrana, a relacje między 
młodzieżą a instruktorką – przyjacielskie, dlatego 
też łatwo im było współpracować dalej. W przy-
padku warsztatów teatralnych z młodszą, począt-
kującą grupą, która dopiero się tworzyła, zajęcia 
zdalne nie każdemu uczestnikowi odpowiadały 
i niektórzy z nich nie odnaleźli się w takiej formu-
le pracy nad spektaklem.

EFEKT PROJEKTU

Ostateczny efekt przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dzięki zaangażowaniu uczest-
ników i profesjonalnemu zmontowaniu filmu 
zyskaliśmy nową formułę pracy nad spektaklem, 
która daje niesamowite efekty artystyczne 
i możliwość utrwalenia i upowszechniania po-
wstałego w ten sposób dzieła w sieci. 
 Ostatecznie zyskaliśmy dwie premiery spek-
taklu. Kiedy warsztaty stacjonarne mogły się 
znów odbyć, młodzież mogła się spotkać i zagrać 
wspólnie premierę „Otella” – tym razem na żywo.

I CO DALEJ?

Wypracowanie nowej, elastycznej formuły pracy 
z młodzieżą, dopasowanej do ich czasu wolne-
go, daje nam możliwość zorganizowania warsz-
tatów online i kontynuacji pracy nad spektaklem 
także wtedy, kiedy spotkania stacjonarne nie są 
możliwe. Wideoperformance jest też ciekawą 
formą artystyczną, która dzięki utrwaleniu 
i opublikowaniu w sieci może inspirować innych 
do nowych form ekspresji twórczej.
 W przyszłości chcemy kontynuować tę 
formułę projektu i przygotować serial teatralny 
w formie wideoperformance'u opartego na innej 
sztuce Szekspira.

Członkowie Teatru Paradoks oraz ich instruktorka 
(fot. A. Jach)

Plakat informujący o projekcie „Otello online”,  
który pojawił się w internecie
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

niezbędni 
członkowie 
zespołu

profesjonalny instruktor teatralny, 
filmowiec

ilu było 
uczestników 
projektu

8 aktorów, rodzina i użytkownicy sieci – 
615 wyświetleń filmu na kanale YouTube

 
niezbędne 
narzędzia

profesjonalna kamera i program 
do obróbki materiału filmowego, 
kanał YouTube instytucji

 
 
formy

indywidualne warsztaty teatralne online 
prowadzone przez komunikator interne-
towy, nagrania filmów z przygotowanym 
monologiem, postprodukcja, zmontowanie 
monologów w wideoperformance teatralny

okres 
trwania 
projektu

kwiecień–czerwiec 2020

 
miejsce 
realizacji

MOKiS w Oleśnicy, łąki, parki, przestrzeń 
publiczna w Oleśnicy i kanał YouTube

 
miejsce 
realizacji

budżet instytucji

 
uczestnicy 
projektu

młodzież z Teatru Paradoks, rodzina 
i znajomi młodych aktorów, mieszkańcy 
Oleśnicy, użytkownicy sieci

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
w Oleśnicy – koordynacja

• • Teatr Paradoks i instruktorka teatralna 
Anna Rakowska – realizatorzy

• • Jakub Kalafut – studio filmowe toTylkoja

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
I SZTUKI W OLEŚNICY

• • Oleśnica, woj. dolnośląskie

• • Anna Jach – animatorka w MOKiS-ie. 
Zajmuje się promocją i organizacją 
edukacji kulturalnej. Zorganizowała 
i od 2017 roku koordynuje warsztaty 
teatralne dla młodzieży. 
 
a.jach@mokis.info

• • Anna Rakowska – aktorka, 
instruktorka teatralna, założycielka 
Teatru Paradoks i Teatru Strefa 
Otwarta we Wrocławiu. Autorskie 
spektakle oparte na twórczości 
Szekspira prezentowała na licznych 
festiwalach w kraju i za granicą.

• • wideoperformance 
informacje o projekcie 
mokis.info

https://youtu.be/VScrwQ5OqIM
https://www.mokis.info/dzialalnosc-mokis-olesnica/warsztaty-teatralne-online
http://	•	www.mokis.info
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Przepis na...
 
– tutoriale dla najmłodszych

Maria Pawlak  
Sulejówek

Obserwując świat internetu, wspólnie z zespo-
łem działu edukacji uznaliśmy, że chcielibyśmy 
przygotować film dla dzieci o charakterze 
edukacyjnym, który jednocześnie będzie 
promował muzeum. Równolegle myśleliśmy 
o konkursie dla szkół podstawowych. Doszli-
śmy do wniosku, że połączymy przygotowanie 
tutorialu (filmu instruktażowego) z konkursem 
plastycznym. W 2018 roku, po wielu rozmo-
wach, powstał film „Przepis na komiks” oraz
konkurs na planszę komiksową „Bohater 
z wąsem”. Projekt cieszył się dużym zain-

teresowaniem wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców. Zachęceni sukcesem w 2019 roku 
przygotowaliśmy jego kolejną edycję, składa-
jącą się z tutorialu „Przepis na lapbook” oraz 
konkursu „Zaprojektuj lapbook o architekturze 
II Rzeczypospolitej”.  
 W naszych działaniach chcieliśmy wykorzy-
stać sieć do popularyzacji technik plastycz-
nych: komiksu i lapbooka (zwanego kreatywną 

teczką). Zależało nam także na zapewnieniu 
dostępności przygotowanych przez nas materia-
łów, dlatego umieściliśmy je na kanale YouTube. 
Jako muzeum bez siedziby w 2018 i 2019 roku 
musieliśmy prowadzić takie działania, które nie 
wymagały wykorzystania przestrzeni budynku. 
Uznaliśmy, że promocja naszych programów 
w internecie jest najlepszym sposobem dotarcia 
do przyszłych zwiedzających. Specjalnie podję-
liśmy taką a nie inną tematykę, a przygotowane 
przez nas tutoriale nie dotyczyły bezpośrednio 
Józefa Piłsudskiego. Był to zabieg celowy, 
chcieliśmy bowiem trafić do odbiorców, którzy 
na co dzień nie interesują się historią. Związane 
z osobą Marszałka były jedynie tematy konkur-
sów plastycznych. 
 Do przygotowania pierwszego filmu instruk-
tażowego zaprosiliśmy rysowniczkę i twórczynię 
komiksów Agatę Matraś. Tworząc scenariusz 
filmu, wiedzieliśmy, że chcemy przekazać wska-
zówki dla młodych twórców komiksów, uwzględ-
niając długość takiego filmu – im krócej, tym 
lepiej. Filmy umieściliśmy na stronie interne-
towej muzeum poprzez YouTube. Oglądalność 
przerosła nasze oczekiwania. Film „Przepis 
na komiks” ma ponad 38 tysięcy wyświetleń, 
a „Przepis na lapbook” – ponad 216 tysięcy wy-
świetleń. Wynik ten jest naszym wielkim sukce-
sem. Konkursy plastyczne – na planszę komik-
sową oraz lapbook – także cieszyły się dużym 

Materiał udostępniany w sieci 
powinien być dobrze przygotowany, 

nie warto na nim oszczędzać. 
On zostaje z instytucją na lata. 
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zainteresowaniem. W 2018 roku otrzymaliśmy 
ponad 500 prac od uczniów z klas 1–8. Najwię-
cej prac przesłały dzieci z klas 4 i 5. Nie było 
to dla nas zaskoczeniem, postać Józefa Piłsud-
skiego jest bowiem omawiana właśnie na tym 
etapie edukacji, nauczyciele wykorzystali więc 
konkurs do realizacji podstawy programowej. 
W 2019 roku otrzymaliśmy od uczniów klas 
1–6 ponad 400 prac lapbookowych. Promocja 
konkursów odbywała się poprzez grupy na 
Facebooku, mailingi, stronę muzeum oraz 
pocztą pantoflową. 
 Tutoriale edukacyjne są wykorzystywane 
przez nauczycieli, rodziców, ale także samych 
uczniów. Mogą być pomocne w trakcie pra-
cy grupowej oraz indywidualnej. Dzięki nim 

uczniowie szkół podstawowych zdobyli wiedzę, 
jak przygotować dobry komiks czy lapbook, 
konkurs zaś pozwolił im rozwinąć swoje umie-
jętności związane z tymi technikami plastycz-
nymi. Tworzenie tutoriali z perspektywy widza 
wydawać się może łatwym procesem: wystarczy 
napisać scenariusz i mieć kamerę. Po naszych 
doświadczeniach wiemy, że wszystko zależy od 
oszacowania czasu samego filmu – im krótszy, 
ale z bogatszą zawartością, tym bardziej atrak-
cyjny dla młodego widza. W przypadku tworze-
nia krótkich form ważne jest zadbanie o każdy 
szczegół, dlatego warto zrobić kilka prób przed 
włączeniem zapisu w kamerze.  
 Trzeba nadmienić, że dla muzealników kon-
kurs okazał się nietypową formą integracji jury, 
które składało się z pracowników kilku działów 
muzeum. W trakcie burzliwych obrad wybra-
liśmy wspólnie laureatów obydwu konkursów. 
Uczestnicy obu edycji konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody – tablety graficzne, profesjonal-
ne materiały plastyczne oraz książki. 
 Instytucje kultury w czasie pandemii wiosną 
2020 roku przygotowywały wiele filmów, które 
nawiązują w swojej idei do realizowanej przez 
nas formuły. Teraz, gdy uczestnicy mają ogra-
niczoną możliwość korzystania z zajęć i progra-
mów oferowanych przez różne placówki, YouTube 
stał się dla niektórych jedynym oknem na świat. 
Chociaż Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku w tym wyjątkowym, pandemicznym czasie 
otworzyło swoją siedzibę, to po latach działania 
w sieci nie chcemy z tego rezygnować, dlatego 
kontynuujemy projekty, w tym także tutoriale dla 
najmłodszych. W 2020 roku przygotowaliśmy 
film „Przepis na animację poklatkową” oraz kon-
kurs „Przepis na moje wymarzone muzeum”. 
 Zespół Działu Edukacji Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku wspólnie z rysowniczką 
Agatą Matraś przygotował projekt „Przepis na..." 
– tutoriale dla najmłodszych. Składały się na 
niego filmy instruktażowe oraz konkursy dla 
uczniów szkół podstawowych. Każdy zaintere-
sowany mógł zdobyć wiedzę, oglądając instruk-
taże na YouTubie, a następnie wykonać samo-
dzielnie pracę plastyczną – planszę komiksową 
w 2018 i lapbook w 2019 roku. Działania te reali-

Plakat zachęcający do wzięcia udziału w konkursie 
na projekt lapbooka
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zowano przed etapem przejścia na system edu-
kacji zdalnej. Po doświadczeniach zdobytych 
w 2020 roku łączenie świata internetu z pracą 
stacjonarną nie jest już przyszłością polskiej 
szkoły – stało się jej rzeczywistością. Projekt 
ten pokazuje, że muzeum historyczne może być 
także nowoczesne i wspierać dzieci, nauczycieli 
i rodziców nie tylko poprzez lekcje muzealne. 

Kadr z filmu instruktażowego, który można obejrzeć 
na YouTubie

Plakat zachęcający do wzięcia udziału w konkursie 
„Bohater z wąsem” (aut. I. Mitura)
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

okres 
trwania 
projektu

grudzień 2018 r., 
wrzesień – grudzień 2019 r.

 
źródło 
finansowania

„Program wieloletni Niepodległa 
na lata 2017–2022”

 
miejsce 
realizacji

województwo mazowieckie (20 szkół)

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

graficzne, filmowe, montażowe

 
uczestnicy 
projektu

uczniowie ze szkół, nauczyciele, 
animatorzy kultury, rodzice

ilu było 
uczestników 
projektu

ponad 200 tysięcy widzów na kanale 
YouTube Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W SULEJÓWKU

• • Sulejówek

• • Maria Pawlak – historyczka, absol-
wentka Instytutu Historii na Uniwersy-
tecie Warszawskim i szkoły trenerów 
STOP, przewodniczka miejska po 
Warszawie. Edukatorka pracująca 
z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. 
Jako autorka programów edukacyj-
nych i trenerka współpracuje z wie-
loma organizacjami zajmującymi się 
edukacją nieformalną, m.in. Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin, Mu-
zeum Historii Polski, Instytutem Pi-
leckiego, Forum Dialogu. W Centrum 
Edukacji Obywatelskiej koordynowała 
projekt edukacji historycznej „Histo-
rionauci”. Obecnie pracuje w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
w Dziale Edukacji, gdzie koordynuje 
program edukacyjny dla szkół i przed-
szkoli. 
 
m.pawlak@mjpws.pl

• • Agata Matraś – grafika, scenariusz, 
udział w filmie 
 
agata.jo.matras@gmail.com

• • Studio Rondo – realizacja 
 
biuro@studiorondo.pl

• • Przepis na komiks 
Zaprojektuj lapbook – 
dokumentacja projektu

https://muzeumpilsudski.pl/przepis-na-komiks/
https://muzeumpilsudski.pl/zaprojektuj-lapbook/
https://www.youtube.com/channel/UCjDVHivMn_JmIBZmbPYKzBA
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Spotkania liderek  
i liderów edukacji  
muzealnej
Katarzyna Liwak-Rybak  
Warszawa

SIECIOWANIE JAKO SPOSÓB NA KRYZYS

Środowisko edukacyjne muzeów i instytucji 
kultury tworzą pracownicy o wysokich kompe-
tencjach zarówno z zakresu pedagogiki i sze-
roko pojętej metodologii prowadzenia edukacji 
nieformalnej, jak i z obszarów zarządzania 
projektami (komunikacji, identyfikowania ryzyk, 
zarządzania budżetami i zespołami). Warto tą 
wiedzą i doświadczeniami z realizacji własnych 
projektów dzielić się z innymi, szukać part-
nerstw do kolejnych przedsięwzięć i wspierać 
się w trudnych czasach.  
 Muzeum Warszawy, Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku i Forum Edukatorów Muze-
alnych rozpoczęły program wspierający kadrę 
zarządzającą działaniami edukacyjnymi. Stwo-
rzyliśmy przestrzeń do spotkań w różnych insty-
tucjach kultury, wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk, rozmów o trudnościach i sposobach 
ich rozwiązywania, sieciowania współpracy 
i partnerstw. Inicjatywa ta miała na celu wspar-
cie rozwoju edukacji nieformalnej w obszarach 
związanych z kulturą, sztuką i programami 
społecznymi. Ważny był także aspekt włączania 
instytucji z mniejszych ośrodków, które dzięki 
spotkaniom w sieci mogły bez przeszkód 
(np. ekonomicznych) w nich uczestniczyć. 

 Projekt opiera się na idei cyklicznych spo-
tkań, które odbywały się zgodnie z opracowa-
nym harmonogramem (dobrowolne zgłoszenia 
instytucji goszczących) i podczas których za 
każdym razem poruszano inne zagadnienia.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI UDZIAŁ 
W PROGRAMIE?

• • Dołączenie do społeczności skupiającej 
się wokół problematyki edukacji muzealnej, 
mającej wpływ na jej kształt i mechanizmy 
działania.

• • Rozwijanie umiejętności w zakresie zarzą-
dzania projektami edukacyjnymi i zespołami 
je realizującymi.

• • Rozwijanie kompetencji w zakresie szeroko 
rozumianej komunikacji ze szczególnym 
uwzględnieniem gotowości do krytycznego 
i konstruktywnego dialogu, komunikowania 
pomysłów, poszerzania świadomości celów, 
wartości i polityk, jakimi kierują się instytucje 
kultury, a jednocześnie podnoszenie świado-
mości ich różnorodności.

• • Możliwość pozyskiwania partnerstw w pro-
jektach edukacyjnych.

• • Możliwość udziału we wspólnych projektach.
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TEMATYKA SPOTKAŃ

W początkach kształtowania się formuły spo-
tkań najpilniejsze kwestie ogniskowały się wo-
kół aktywności edukacyjnych online. Udostęp-
nianie zbiorów i dorobku naukowego muzeów 
staje się koniecznością, pandemia jedynie 
wyraźnie przyspiesza ten proces. Jednak udo-
stępnianie oraz prowadzenie edukacji online 
to obszary o różnym kontekście dydaktycznym 
i metodologicznym. Proces uczenia się w bez-
pośrednim kontakcie z dziedzictwem przeszło-
ści, dziełem sztuki, przedmiotem został wyłą-
czony przez epidemię. Czy edukacja muzealna 
online może go zastąpić? Po kilku tygodniach 
prób (pierwsze spotkanie odbyło się w maju, 
kolejne w lipcu) i podejmowania aktywności 
z wykorzystaniem różnych narzędzi i podejść 
stało się jasne, że proces edukacji online w za-
kresie dziedzictwa i historii sztuki wymaga wy-
pracowania nowej metodologii i musi uwzględ-
niać zmieniające się potrzeby uczestników.  

 Muzealnicy stanęli przed wyzwaniem wy-
korzystania osiągnięć neuronauk z dziedziny 
nauczania i dydaktyki do zaprojektowania 
procesu edukacyjnego przyjaznego rozwojowi 
człowieka na różnych etapach życia, dającego 
wybór aktywności w sieci, uwzględniającego 
ekologię życia i funkcjonowania w ograniczonej 
rzeczywistości.  
 Warto pamiętać, że obecnie ograniczenia wią-
żą się z pandemią, natomiast przed nią wynikały 
z barier ekonomicznych, zdrowotnych, społecz-
nych – i te ograniczenia pozostaną aktualne 
nawet po ustąpieniu sytuacji pandemicznej. 
Z jednej strony wypracowanie metod prowadze-
nia nauki przez kontakt online z dziedzictwem 
wydaje się włączać szersze grupy społeczne, 
które z uwagi na ograniczony dostęp (odległość, 
zdrowie, bariery ekonomiczne) nie mogą w nim 
uczestniczyć na żywo. Z drugiej jednak strony 
rozwiązania te generują kolejne ryzyko. Wynika 
ono z braku dostępu do sprzętu, z kondycji zdro-
wotnej (wzrok, uwarunkowania neurologiczne, 
którym nie służy długi kontakt z narzędziami 
ekranowymi), a także z braku kompetencji cyfro-
wych. Wszystko to sprawia, że taki rodzaj edu-
kacji może wykluczać, a nie włączać.  
 To tym zagadnieniom poświęcaliśmy uwagę 
podczas pierwszych spotkań. Wymienialiśmy 
się dotychczasowymi doświadczeniami i wspól-
nie zastanawialiśmy się, jak działać dalej. Roz-
ważaliśmy stosowanie rozmaitych narzędzi, od-
krywaliśmy talenty, których wśród edukatorów 
i animatorów było niemało. Spotkania miały 
także charakter wspierający, a czasem wręcz 
terapeutyczny – byliśmy razem i wiedzieliśmy, 
że mamy się do kogo zwrócić po pomoc i radę. 
Podczas spotkań poruszaliśmy także zagadnie-
nia dotyczące zarządzania zespołami w spe-
cyficznej sytuacji: rozproszenia (praca zdalna), 
utraty poczucia bezpieczeństwa, trudności pry-
watnych (troska o zdrowie najbliższych, zdalne 
nauczanie dzieci itp.). Rozmawialiśmy o tym, 
jak w tej sytuacji radzimy sobie w kontekście 
zarządzania zespołami, delegowania zadań, 
monitorowania postępów. Dyskutowaliśmy nad 
najefektywniejszymi oraz najwygodniejszymi 
sposobami komunikacji oraz zastanawialiśmy się, 

Jeśli chcesz udzielić 
wsparcia innym 
i sobie, zorganizuj 
spotkanie. Tak, zwykłe 
spotkanie – choćby 
w sieci – ma moc.

X Ogólnopolska Giełda Projektów, uczestnicy podczas sesji stolikowej (fot. T. Kaczor) 
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czy praca w rozproszeniu spowalnia procesy, 
czy je usprawnia.

PROJEKT KROK PO KROKU

Uczestnicy: pracownicy muzeów i instytucji kul-
tury z Polski i Ukrainy. 
 
Trudności: początkowe przestawienie myślenia 
o spotkaniu na żywo na spotkanie online i ob-
sługa narzędzia. 
 
Zaskoczenie: liczba uczestników (na pierwsze 
spotkanie zgłosiło się ponad 100 osób). 
 
Przyszłość: organizacja kolejnych spotkań.

Grafika projektu Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej, Muzeum Warszawy
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ile osób 
organizowało 
projekt

3

okres 
trwania 
projektu

od maja 2020 r.

 
 
formy

podczas każdego spotkania 4 panele 
tematyczne

 
niezbędne 
narzędzia

komunikator do spotkań online obsłu-
gujący dużą grupę osób z możliwością 
podziału na podgrupy (tzw. pokoje)

 
źródło 
finansowania

środki własne Muzeum Warszawy 
i Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku

ilu było 
uczestników 
projektu

174 (dwa spotkania)

 
miejsce 
realizacji

internet

niezbędni 
członkowie 
zespołu

pracownik zespołu edukacyjnego, grafik, 
informatyk

 
uczestnicy 
projektu

pracownicy muzeów i instytucji kultury, 
w szczególności zajmujący się edukacją 
nieformalną, ale także nauczyciele

MUZEUM WARSZAWY

• • Warszawa

• • Katarzyna Liwak-Rybak – kieruje 
zespołem edukacji muzealnej 
w Muzeum Warszawy. Ukończyła 
historię sztuki na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Ukończyła studia podyplo-
mowe w zakresie coachingu i HR. 
Jej celem jest upowszechnianie 
wiedzy i dobrych praktyk w zakresie 
edukacji i animacji kulturowej oraz 
pracy projektowej. 
 
katarzyna.liwak-rybak@muzeum-
warszawy.pl

• • drugie spotkanie 
trzecie spotkanie

https://muzeumwarszawy.pl/drugie-spotkanie-online-liderek-i-liderow-edukacji-muzealnej/
https://muzeumwarszawy.pl/trzecie-spotkanie-online-liderek-i-liderow-edukacji-muzealnej-13-listopada/
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Kreacje.  
W sieci kultury
 
Badanie potencjału społeczności lokalnej 
Nowej Huty #wsieci

Katarzyna Szczęśniak  
Kraków

„Od marca 2020 rozmawiamy z ludźmi o domu 
kultury, o tym, co jest dla nich ważne i na co 
zwracają uwagę. Pytamy o to, co widzą i czego 
nie widzą w Nowej Hucie. O tym, co takiego robi 
dom kultury, że do niego tęsknimy, kiedy nie 
możemy do niego pójść. I o tym, jak zapraszać 
do domu kultury, żeby chcieli przekroczyć jego 
próg. No i o tym, co można robić – w/obok domu 
kultury, poza/z domem kultury” – Weronika Idzi-
kowska, autorka Raportu do czytania [i przemy-
ślenia] Kreacje. W sieci kultury. 

LUDZIE

Wszystko zaczęło się od pomysłu, by dać głos 
mieszkańcom, pozwolić im wpłynąć na życie 
kulturalne dzielnicy, dać możliwość wspólnie 
ze znajomymi, sąsiadami i rodziną zrobić coś 
w miejscu, w którym mieszkają. Nasza praca 
od zawsze opiera się na dużym zaangażowaniu 
w życie społeczności lokalnej, braku anonimo-
wości, wsłuchiwaniu się w potrzeby. Budowanie 
relacji to podstawa naszych działań. Pod koniec 
2019 roku postanowiliśmy jeszcze bardziej za-
angażować się w życie społeczności lokalnej. 

Tak powstał zamysł projektu „Kreacje. W sieci 
kultury”, który w lutym 2020 r. otrzymał dofinan-
sowanie w ramach programu „Dom kultury+. 
Inicjatywy lokalne 2020”. 

DIAGNOZA

Co chcieliśmy zrobić? Przeprowadzić diagnozę 
(badanie) potrzeb i potencjału kulturalnego 
Nowej Huty, zsieciować członków społeczności 
lokalnej wokół pomysłów, wspólnych działań 
i zaangażować się jako instytucja w realizację 
oddolnych inicjatyw. Nasze plany na rok 2020 
nie uwzględniły jednak pandemii.

BADANIE #WSIECI

W sytuacji lockdownu podjęliśmy decyzję, by 
nasze badanie przenieść do sieci. Już wtedy 
czuliśmy, że to wyjątkowy moment dla kultury, 
że dokonuje się pewna zmiana, że wszyscy 
wokół stykamy się ze stratą. Dlatego postano-
wiliśmy dowiedzieć się, jak w pandemii mają się 
ludzie związani z ARTzoną. Badanie pozwoliło 
nam przyjrzeć się rzeczywistości kulturalnej 
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dokoła. Ale nie tylko. W tym czasie staliśmy 
się dla siebie swoistą grupą wsparcia, próbując 
dostrzec nowe możliwości, znaleźć drogę do 
wspólnego działania, poszukując innych roz-
wiązań. 

NARZĘDZIA

Badanie zostało w całości przeprowadzone 
przez internet, budowaliśmy takie rozwiązania, 
których do tej pory nie stosowaliśmy. Nasz 
każdy krok, mimo kontekstu pandemii i strachu 
wokół sytuacji zamknięcia, odkrywał i budził ak-
tywność społeczną nowohucian – uczestników 
badania.  
 W badaniu wykorzystaliśmy m.in. ankietę 
Google, komunikatory – takie jak: Messenger, 
Zoom, ClickMeeting, nowo powstałą grupę na 
Facebooku. To, co na początku wydawało się 
niemożliwe, urosło do ogromnych rozmiarów. 

ANKIETA

W pierwszym etapie stworzyliśmy ankietę „hasz-
tagową” online. Wokół trzech hasztagów: #pod-
czasepidemii, #wirtualnaARTzona i #poepidemii 
każdy mógł napisać, co chciał, każdy miał prze-
strzeń, by wyrazić swoje emocje i przemyślenia.

WYWIADY

Drugim krokiem było przeprowadzenie wywiadów 
z zespołem ARTzony i zewnętrznymi ekspertkami 
oraz ekspertami, aktywistami nowohuckimi, 
osobami uczestniczącymi w życiu kulturalnym 
dzielnicy, członkami lokalnej społeczności. 
To były godziny długich rozmów o kulturze, pracy 
animatora, roli domów kultury, potrzeb kultural-
nych. Rozmawialiśmy o wartościach: bliskości, 
otwartości, pielęgnacji kontaktów, relacjach 
i współodpowiedzialności za drugą osobę w kon-
tekście budowania domów kultury. 

WARSZTAT ONLINE

Trzecią częścią naszego badania było spotkanie 
online. Marzyliśmy, by odbyło się stacjonarnie, 
jednak wtedy nie było to możliwe. Podczas spo-
tkania rozmawialiśmy o tym, co usłyszeliśmy 
w naszych wywiadach, i o tym, co przeczytali-
śmy w odpowiedziach z ankiet. Pytaliśmy, jaką 
ścieżką mamy dalej podążać, co może być dla 
nas drogowskazem, jak odnaleźć się tu i teraz, 
w tej rzeczywistości, ale też jak będziemy się 
mogli odnaleźć w rzeczywistości po pandemii. 

DOM, RELACJE, LUDZIE

„Podczas epidemii potrzebne jest wszystko, 
co jest namiastką codzienności i normalności”. 
Przekonaliśmy się, że dom kultury to przede 
wszystkim dom, relacje i ludzie. To wartości, 
na których budujemy dom kultury – nieważne, 
czy jest on w sieci, czy w rzeczywistości, którą 
wszyscy pamiętamy sprzed marca 2020 roku.  
Zaprosiliśmy do naszego wirtualnego domu 
kultury, a sami przekroczyliśmy kolejną barierę – 
przestrzeni budynku. Wszyscy, społeczność lo-

Grafika projektu Kreacje. W Sieci Kultury, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

Autorki projektu w działaniu (fot. M. Hajto)
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kalna i my – animatorzy, staliśmy się nośnikiem 
idei kultury. To nasz ogromny potencjał wspól-
notowy i nasze najważniejsze doświadczenie. 

RAPORT

Staraliśmy się przyłożyć nasze badania do 
życia, by były użyteczne – dla tych, którzy za-
stanawiają się nad sensownością budowania 
relacji pomiędzy domem kultury a społecznością 
lokalną, i dla tych, którzy zastanawiają się nad 
sensownością kultury w ogóle. 
 „Raport do czytania [i przemyślenia] jest pod-
sumowaniem badań. Opowiada pewną historię 
i pokazuje, co myślą ludzie. Jest opowieścią 
o drugim człowieku i o domu [kultury] – żywą, 
pełną różnych niuansów. Przede wszystkim – 
»odprojektowaną«. [...] 
 W wyniku badań powstała opowieść, której 
szukają instytucje kultury, Raport o użyteczności 
idei i sensowności kultury, w którym zostały spi-
sane wątki, które są dla nas ważne. To wartość, 
którą wykorzystamy w przyszłości i dzięki której 
możemy się rozwijać” [fragmenty raportu]. 

FINAŁ

„Opowiedzcie nam o swoich pomysłach – zreali-
zujemy je wspólnie”.  
 W lipcu 2020 roku, kiedy na nowo otworzyli-
śmy drzwi naszego domu kultury, zaprosiliśmy 
nowohucian do wspólnego działania. Obawiali-
śmy się wtedy, że kolejny miesiąc pandemii nie 
jest odpowiednim momentem na takie wyzwa-
nia. Mieszkańcy naszej dzielnicy chętnie i licznie 
pojawili się w murach ARTzony, a w naszym 
raporcie szczególnie wybrzmiała chęć współ-
działania, wzięcia współodpowiedzialności za 
to, co wokół nas, a przede wszystkim spotkania 
z innymi, na żywo – ponownie. Wpłynęło kilka-
naście świetnych inicjatyw, cztery z nich zreali-
zowaliśmy od września do listopada 2020.

Jeśli macie 
pomysł na zmianę, 
nie bójcie się i nie 

zastanawiajcie.
Współtworzenie 

jest ważne.

Grafika projektu Kreacje. W Sieci Kultury, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida



88

okres 
trwania 
projektu

od marca do czerwca 2020 r.

 
miejsce 
realizacji

Nowa Huta, Kraków

niezbędni 
członkowie 
zespołu

animator, badacz, grafik, ilustrator, 
specjalista ds. promocji, redaktor 
tekstów, księgowy, koordynator

ilu było 
uczestników 
projektu

dorośli, młodzież, seniorzy, rodzice 
z dziećmi, aktywiści lokalni, społeczność 
Nowej Huty

 
 
formy

liczba poszczególnych działań 
(spotkania, warsztaty, wywiady)
• • 66 otrzymanych ankiet
• • 18 wywiadów 
• • 1 spotkanie online
• • 1 grupa na Facebooku
• • 1 raport

ile osób 
organizowało 
projekt

13

ilu było 
uczestników 
projektu

150

 
niezbędne 
narzędzia

komputery, urządzenia mobilne, aplikacje 
mobilne, komunikatory internetowe, 
kamera, aparat fotograficzny, program 
graficzny, rejestrator dźwięku

 
najważniejsi 
partnerzy

Kreacje. W sieci kultury

 
źródło 
finansowania

projekt dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Dom kultury+. Inicjatywy 
lokalne 2020”

OŚRODEK KULTURY 
IM. C.K. NORWIDA

• • os. Górali 5, 31-959 Kraków

• • Katarzyna Szczęśniak – kulturo-
znawczyni, animatorka społeczno-
-kulturalna, organizatorka działań 
ze społecznościami lokalnymi, 
inicjatorka i twórczyni bloga Stylowa 
Nowa Huta, pomysłodawczyni 
i koordynatorka projektów: „Aplikacja 
kultura”, „Heroina. Bohaterka. Festi-
wal kobiet”, „Opowiedz mi Hutę”, 
wydarzeń dla rodziców oczekujących 
dziecka i rodziców dzieci do 3 lat, 
m.in. Międzynarodowego Tygodnia 
Bliskości w Krakowie, Naturalnie Ro-
dzinnie, współautorka projektu: „No-
wohucka kolęda. Norwid i przyjaciele”, 
koordynatorka konferencji kadr kultury 
„Kultura. Przestrzenie inspiracji”, be-
neficjentka programu stypendialnego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Kultura w sieci” w dziedzinie 
zarządzanie kulturą i wspieranie kadr 
kultury (2020). 
 
sekretariat@okn.edu.pl 
k.szczesniak@okn.edu.pl

• • Raport do czytania... 
strona na Facebooku 
strona Ośrodka Kultury 
im. C.K. Norwida

https://okn.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kreacje_raport.pdf
https://www.facebook.com/groups/wsiecikultury
http://www.okn.edu.pl
http://www.okn.edu.pl
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Czytam  
Wasze wiersze
 
Ogrodowe czytania czwartkowe

Robert Tondera 
Skierdy

Inicjatorem projektu „Czytam Wasze wiersze. 
Ogrodowe czytania czwartkowe” jest Robert 
Tondera – aktor dubbingowy i teatralny 
w teatrze Rampa na warszawskim Targówku, 
poeta, konferansjer i animator kultury. 
 Przez lockdown wywołany pandemią szcze-
gólnie ucierpiały teatry, gdyż nawet przy za-
pełnionej części widowni wiele spektakli było 
nierentownych. Dlatego aktorzy robili – i nadal 
robią – co mogą, aby nie stracić kontaktu 

ze sobą i z publicznością, m.in. transmitując 
koncerty czy małe formy teatralne. Robert 
Tondera postanowił zebrać (początkowo lo-
kalnie, w gminie Jabłonna) wiersze od poetów 
– amatorów i profesjonalistów – a następnie 
wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, 
przeanalizować i zinterpretować utwory oraz 
zarejestrować ich odczytanie na filmikach, 
pierwotnie umieszczanych na jego prywatnym 

profilu na Facebooku. Chciał w ten sposób 
promować pisanie, kreatywność, kulturę pol-
ską i poezję. 
 Na początku był zupełnie sam. Kontaktował 
się z autorami, zbierał ich wiersze, nagrywał 
je i umieszczał na Facebooku. Miały po kilka 
lajków i udostępnień, ale ziarno zostało zasia-
ne – projekt ruszył. Zespół powiększył się 
o syna Roberta Tondery, Rafała, który wspiera 
go w kwestiach promocyjnych i technicznych: 
montuje filmy, robi grafiki. Aktor zaczął też 
nagrywać aparatem w jakości HD, a filmy 
umieszczać na swoim kanale na YouTubie. 
Dzięki tym zabiegom dźwięk i obraz były co-
raz lepsze. Największą zmianą jest jednak to, 
że o ile na początku wiersze pochodziły od au-
torów z gminy Jabłonna, o tyle potem projekt 
zaczął się rozrastać – nawiązano współpracę 
z autorami z Mazowsza, Polski, Europy... Te-
raz do Roberta Tondery piszą polscy poeci 
z różnych stron świata, m.in. z USA, Brazylii, 
Portugalii, Niemiec, Norwegii czy Belgii. 
 Powiększyło się nie tylko grono autorów 
– projekt przyciągnął też aż 26 partnerów me-
dialnych: instytucje promujące kulturę, związki 
literatów, grupy na Facebooku zrzeszające 
miłośników poezji. Docieramy do coraz szer-

Najważniejszy jest 
dialog. Rozmowa stanowi 

najskuteczniejszą broń 
do walki z konfliktem.
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szych kręgów widzów. Odcinki wychodzą 
co czwartek, każdy ogląda po kilkaset osób, 
a to 33. tydzień trwania projektu (stan na 
20.11.2020 r.).  
 Partnerzy wspierają projekt, poszerzając 
jego zasięgi. Reportaż w kwartalniku kultu-
ralnym „LiryDram”, artykuł na stronie głównej 
Związku Literatów Polskich i na portalu Współ-
czesna Poezja Polska, wywiad w polonijnym 
radiu WNET w Londynie, materiał filmowy na-
grany przez Fundację Duży Format oraz pod-
cast z cyklu „Rozmowy o życiu”, który obejrzało 

prawie 4 tysiące osób – wszystko to wpływa 
na coraz większą rozpoznawalność projektu. 
Pomysłodawca założył w międzyczasie Sto-
warzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESSE, które 
promuje działalność kulturalną i będzie zaan-
gażowane w „Ogrodowe czytania czwartkowe”. 
 Co będzie dalej? Robert Tondera ma am-
bitny plan wydania antologii poezji polskiej – 
tych autorów, z którymi współpracował 
w ramach swojego projektu. Zebraliśmy już 
fundusze na pierwszy tom i prowadzimy za-
awansowane rozmowy wydawnicze. 

Grafika, którą rozpoczyna się każdy z odcinków „Ogrodowych czytań czwartkowych” (fot. K. Karpati)
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 Nadal będziemy angażować się w budowanie 
społeczności online, aby wchodzić w interakcje 
z autorami oraz widzami i czytelnikami. Posta-
ramy się również jeszcze bardziej poprawić 
jakość obrazu i dźwięku, inwestując w sprzęt 
– jeśli będzie taka możliwość. 
 Projekt kontynuowany jest na kanale 
„Robert Tondera” na YouTubie oraz na grupie 
„Ogrodowe czytania czwartkowe” na Face-
booku. W każdy czwartek pojawia się tam fil-
mik z kolejnymi wierszami polskich autorów 

z całego świata. Można tam znaleźć też link 
do strony, którą całkowicie wolontariacko 
przygotowała jedna z osób wspierających 
projekt – strona stanowi swoiste kompendium 
wiedzy o projekcie; webmasterka zebrała 
na niej wzmianki i notki prasowe nt. „Ogrodo-
wych czytań czwartkowych” i skatalogowała 
wszystkie wiersze!

Do każdego odcinka trzeba się solidnie przygotować. Robert Tondera analizuje, interpretuje i recytuje wybrane utwory (fot. R. Tondera)
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okres 
trwania 
projektu

od kwietnia 2020 r. – projekt nadal trwa

 
niezbędne 
narzędzia

aparat z funkcją kamery, programy do 
montażu wideo, komputer, drukarka

ilu było 
uczestników 
projektu

ponad 300 autorów wierszy, odbiorcy 
w internecie

 
 
formy

odczyty poetyckie (online), spotkania 
z autorami i miłośnikami poezji (online), 
wywiady i podcasty z partnerami 
medialnymi, wydanie antologii poezji 
(w trakcie realizacji), spotkania 
poetyckie

niezbędne 
kompetencje 
w zespole

poetyka, aktorstwo, montaż, marketing

ile osób 
organizowało 
projekt

2 osoby (ojciec i syn)

 
uczestnicy 
projektu

Polacy z całego świata, którzy tworzą 
poezję, oraz internauci – jej miłośnicy 

 
miejsce 
realizacji

ogród autora projektu w Skierdach 
(gmina Jabłonna) i internet

 
najważniejsi 
partnerzy

• • Teatr Rampa – inspiracja do stworzenia 
projektu

• • Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji 
ESSE – kompleksowa pomoc przy 
wydaniu

• • Fundacja Duży Format – wydawca 
antologii

ROBERT TONDERA

• • Skierdy

• • Robert Tondera – aktor teatru 
Rampa na warszawskim Targówku, 
reżyser, scenarzysta, pedagog, 
animator kultury i poeta. Społecznie 
realizował liczne projekty promujące 
kulturę i sztukę na terenie Mazowsza 
i całej Polski, m.in. „Niepodległość 
ogniem pisana”. Prezes i założyciel 
Stowarzyszenia Inicjatyw i Inspiracji 
ESSE. Prowadzi kanał na YouTubie, 
na którym czyta wiersze. 
 
tondera.robert@hotmail.com
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Sesja 

Projekt „Future Artist – spotkanie”, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice (fot. T. Kaczor) 
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posterowa
Projekt „Festiwal Zofiówka”, Miejski Dom Kultury w Sulejówku, Sulejówek
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Projekt „Razem w Trochębajkach”, Maria Masternak, Kraków
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Projekt „Dzień Dziecka z Muzeum”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział Edukacji, Zespół ds. Programów dla Rodzin i Dzieci, Kraków



98

Projekt „Kwarantanna. Komplety – ćwiczenia z obecności", Teatr Ochoty, Warszawa
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Projekt „Maniland”, Maria Koras, Chojnów
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Projekt „Plastyka w sieci”, Kamila Jakóbczak, Kraków

509-987-983

plastykawsieci@gmail.com

YouTube

Pogodzenie Projektu
z wychowaniem

2-latka!!!

mgr Kamila Jakóbczak

uczniowie rodzice nauczyciele pasjonaci

barwy 
ciepłe

kompozycja
otwarta

liniaplamakompozycja
rytmiczna

kompozycja
statyczna

kompozycja
symetryczna

kompozycja
dynamiczna

barwy
pochodne

barwy
podstawowe

kompozycja
zamknięta

barwy
zimne

Facebookod czerwca 2020
do 8 kamera

mikrofon
internet
specjalne programy komputerowe

projekt tworzy: 1 osoba 
projekt odbiera: wiele osób 

 800

270

polubień

subskrypcji

- źródło inspiracji
- morze możliwości
- miejsce, gdzie można wypłynąć na szerokie wody

- ciągłych poszukiwań
nowych rozwiązań
- chęci rozwoju
- ciekawości
- refleksji nad 
swoimi działaniami
- znajomości nowych
technologii
- pokładów 
kreatywności
- sprytu

rozwijał się...
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Projekt „JP2online.pl”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa
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Projekt „V-ART / Virtual Gallery”, Mateusz Chojnacki, Dawid Czajkowski, Artur Braun-Nowak, Bydgoszcz
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Projekt „Orkiestra online”, Strażacka Orkiestra Dęta Morka, Ustronie Morskie
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Projekt „Ad vocem. Debaty Instytutu Pileckiego", Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa
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Projekt „Innowacyjna, interaktywna prezentacja Domu Mikołaja Kopernika w wirtualnej rzeczywistości”, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz 
wykonawca P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek, Toruń 
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Projekt „MDK-DŚT. Pełna kultura w domu”, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Łomża
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Projekt „Śpiewaj w domu”, Fundacja Śpiewaj!, Gdynia
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Projekt „Teatr Tutorial – Dagny Mikoś”, Ilona Dusza Kowalska, Rzeszów
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animacja 
w  sieci
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